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ATA Reunião Ordinária – dia 08/11/2017

Aos  oito  dias  do  mês  de  novembro  de  dois  mil  e  dezessete,  reuniram-se  nas
dependências do Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento da
Pessoa com Deficiência, sito na Rua Joaquim André, nº 895, Bairro Paulista, na
cidade de Piracicaba, das dezenove às vinte e uma horas, para reunião entre os
representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, onde estiveram presentes:
Wander  dos  Santos  Viana,  Andréa  Niquito  Zaia,  Ademir  Barbosa,  César  do
Nascimento Santos, Elisabete Gonçalves Ruas, Silvia Danielly de Araújo Marchete,
José Salvador Teodoro da Silva, Clévis Francisco Lorenzi Spada, Alicia Collucci,
Elisângela da Silva Oliveira e Osmir Domingos de Andrade. Como ouvintes: Maria
das Graças Martins Barbosa, Ivan Franco Barbosa e Rita de Cássia Rodrigues. O
conselheiro  Wander  iniciou  a  reunião  justificando  aos  presentes  que  hoje  está
substituindo o coordenador Francisco que precisou se ausentar para participar de
uma audiência pública sobre a lei orçamentaria anual (Loas) na Câmara Municipal
de  Vereadores.  Em  seguida,  o  primeiro  item  tratado  foi  a  aprovação  da  ATA
referente a  reunião Ordinária realizada dia  04 de outubro de 2017.  Logo após,
Wander informou aos presentes que no dia 10 de novembro ocorrerá a 8ª Edição
anual  da  “Caravana  da  Inclusão  Acessibilidade  e  Cidadania”.  O  Evento  será
realizado no Auditório da Secretaria Municipal de Educação. O próximo assunto foi
a proposta elaborada pela comissão composta por: Francisco, Wander e Euclídia
para comemoração do dia 03 de dezembro “Dia Internacional das Pessoas com
Deficiência”.  Wander  explicou  a  possibilidade  de  participarmos  junto  com  um
evento que será realizado na Ponte Pênsil  que anualmente ocorre para abrir  a
Programação do Natal. Outra opção seria uma homenagem virtual envolvendo a
mídia: jornais, rádios e um texto publicado no facebook para compartilhamento...
Estas homenagens poderão ser publicadas no domingo dia 03, com o objetivo de
atingir  um  número  maior  de  pessoas.  O  conselheiro  José  Salvador  sugeriu  a
participação do coordenador em um programa de entrevista. Na sequência, Wander
explicou que no dia 13 de dezembro às 19h30 ocorrerá a Assembleia de Eleição
dos representantes da sociedade civil do COMDEF- Conselho Municipal da Pessoa
com Deficiência. O edital com a ficha de inscrição será enviado por e-mail, desde
que assinado e também, estará disponível na Casa dos Conselhos. Quem votará
serão os delegados indicados por entidades e as pessoas com deficiência. Para ser
um conselheiro os critérios são: participar de movimentos, entidade, ONG ou ser
uma  pessoa  com  deficiência.  Na  primeira  reunião  de  2018,  o  coordenador
apresentará  os  conselheiros  que  compõem a  mesa  diretora  e  encaminhará  os
ofícios  para  os  representantes  do  Poder  Público.  Após,  o  conselheiro  Ademir
informou  a  respeito  da  construção  de  um parque  com acessibilidade  que  será
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construído pelo SEDEMA e sugeriu que a comissão de Fiscalização acompanhe
esta obra.  Finalizado os itens da pauta,  Rita sugeriu uma confraternização que
poderá ser realizada na última reunião Ordinária que será no dia 06 de dezembro e
Wander  verificará  esta  possibilidade.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  eu  Andréa
Niquito Zaia encerro a presente ata, que deverá ser lida e assinada.

       ____________________                             _______________________

Andréa Niquito Zaia                                      Francisco Nuncio Cerignoni.

    2º Secretária                                                        Coordenador


