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Ata reunião Ordinária – 04/04/2012

No dia 04 de abril de dois mil e doze, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, situada à Rua Joaquim 
André, número oitocentos e noventa e cinco, ocorreu reunião ordinária do Conselho Municipal de Proteção, 
Direitos  e  Desenvolvimento  da  Pessoa  com  Deficiência.  Estiveram presentes  os  Conselheiros  Titulares: 
Adriana C. C Ravanelli, Célia Maria da Silva, Fernanda Cristina de Godoy Rizzo, Priscila F. Rocha, Pamella 
Longatti,  Vânia  Gobbo  Moral,  Maria  Ap.  Paula  Galvão  e  os  suplentes:  Rita  de  Cássia  Zanetti  Viana,  
Fernando Ferraz Domingues, José Salvador, Maria Helena Penteado, os ouvintes Elisabete G. Ruas, Rosana 
Ap. G Pires,  André Bandeira,  Rita  de C. C Rodrigues.  Justificou ausência o Sr:  José Roberto Gaiad.  A 
coordenadora Vânia iniciou a reunião informando que a reunião começou com 30 (trinta) minutos de atraso, 
pois estava aguardando os conselheiros que vinham com o Elevar, o motorista justificou o atraso devido o 
congestionamento no transito. Vânia informou que esta tentando entrar em contato com os conselheiros que 
estão faltando para poder convidar outras pessoas a assumirem o cargo. A conselheira Pamella informou 
sobre o Fórum Permanente e sobre sua importância, será realizado em um dia, a dinâmica apresentada é 
pensar  a  questão  da inclusão  em todas  as  áreas  possíveis,  outro  ponto  levantado foi  quanto  ao  espaço, 
demanda e a data e que estavam pensando no mês de maio, mas devido a colocação de alguns conselheiros  
sobre a realização da tradicional Festa das Nações foi sugerido que o Fórum fosse realizado em junho. Vânia 
e Pamella pediram sugestões sobre temas e palestrantes. Fernando sugeriu o tema de como está a Educação 
no país, o que está sendo feito sobre a inclusão no país. Adriana sugeriu convidar a coordenadora do Núcleo 
Educacional  de  Campinas  e  a  Promotora  da  República  de  São  Paulo  a  Sra.  Eugenia  Augusta  Favaro. 
Fernando informou que sua paciente foi realmente inclusa no Projeto Elevar e que está inscrita no Programa 
que irá doar uma cadeira de rodas motorizada, ela consegue tudo isto através de um promotor que não foi 
identificado. O vereador André Bandeira colocou que o Projeto Luci Montora não fornece cadeira de rodas 
motorizada  pela  rede  e  foi  sugerido  que  a  pessoa  que  precisa  tem  que  entrar  com  pedido  através  do 
Ministério Público (promotoria) para conseguir. Rosana informou que a OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil) também oferece este tipo de serviço e outros como conseguir a isenção do ICMS, IPI, IPVA de carro 
de pessoa com deficiência no valor de até R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e a pessoa com deficiência que 
não é condutora tem a isenção no ICMS e IPVA e já tem casos que a pessoa já conseguiu a linear para 
receber o beneficio e já estão adquirindo. Foi colocado que na cidade o único lugar que dá aula para tirar  
carteira de motorista para pessoa com deficiência é a Auto Escola Vera Cruz. Vânia pediu para Rosana se 
informar sobre uma juíza com deficiência visual que esta trabalhando no Fórum para que possa entrar em 
contato. Fernando questionou porque o convite da 3ª Etapa do CAMPED veio pelo conselho do idoso e não 
pelo Conselho do Deficiente. Vânia irá buscar esta resposta junto a Prefeitura. José Salvador comentou que 
faz quase 1 (um) ano que pediu para a Prefeitura pintar sua calçada, pois tem um bar ao lado e as pessoas não 
respeitam parando o carro em frente a sua casa, o que acontece geralmente é o veículo do Elevar não ter onde 
estacionar. Fernanda e André informou:  se tem garagem e guia rebaixada é só ele ligar no Semuttran e 
chamar o agente de transito. Outro assunto abordado foi sobre as vagas reservadas para idoso e pessoas com 
deficiência  em  estacionamento  particulares  conforme  Decreto  Municipal.  Wander  informou  que  para 
estacionar  na  vaga  reservada  a  pessoa  que  tem direito  precisa  de  uma  carteirinha  que  é  adquirida  no 
Semuttran. Vânia propôs divulgar o Decreto Municipal sobre as vagas reservadas. Wander informou que 
além do direito a vaga reservada a pessoa com deficiência não precisa pagar a Zona Azul, mas o veiculo tem 
que estar identificado com a carteirinha. Vânia comentou sobre uma lei Municipal nº 7195 de 30/11/11 (A 
_______________________________________________________________________________________

COMDEF  - Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência 
Rua Joaquim André, 895 - Paulista – CEP: 13400-850 - Piracicaba - SP 

Fone/Fax: 3434-0461 ou 3434-7137  - e-mail: comdef@piracicaba.sp.gov.br



CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO,

DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Município de Piracicaba - Estado de São Paulo – Brasil

Semana Municipal da luta da Pessoa com Deficiência), será comemorada anualmente na semana que envolve 
o dia 21 de setembro, em que se comemora o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência e o Dia  
Municipal,  conforme instituído  pela  lei  Municipal  nº  5.711,  de 6 de Abril  de 2006. E que neste  dia  as 
entidades que atende pessoas com deficiência poderão vender materiais confeccionados pelos seus usuários. 
Vânia e Adriana irão visitar todas a entidades para entrega da lei e exposição dos critérios para participação. 
Fernando sugeriu que  também seja  trabalhada  a  prevenção nesta  semana.  Marlei  representante  da ONG 
Voltada para o Lazer com ênfase a pessoa com deficiência expôs que não conseguiu o espaço na estação da 
Paulista para o lançamento da ONG , mas que a Escola Eduir no Alvorada cedeu o espaço, ficando agendado 
a inauguração para o dia 27/05 ás 14:00. Fernando comentou sobre a Lei de acessibilidade das calçadas,  
André informou que a lei já existe, só falta o executivo fiscalizar. Nada mais havendo para ser tratado a 
coordenadora deu encerrada a reunião, e eu Rita de Cassia Zanetti  Viana lavrei e assinei a presente ata,  
seguida da assinatura da coordenadora.

     ____________________________ 

               Vânia Gobbo Moral      

                    Coordenadora

________________________________ 

            Rita de Cássia Zanetti Viana

                         1ª secretária
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