
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO,

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

Ata reunião Ordinária – 01/08/2012

No dia 01 de Agosto 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,  Adriana C.C 
Ravanelli,  Clévis  Spada,  Célia  Maria  da Silva,  Pamella  Longatti,  Vânia  Gobbo Moral,  Fernando Ferraz 
Domingues, José Salvador, Maria Ap. Paula Galvão, Priscilla F. Rocha e ouvinte: Elisabete Gonçalves Rua, 
Paulo Arruda, Marlei Schmeider e Justificou ausência: Rita de Cássia Zanetti Viana,  A coordenadora Vânia 
iniciou a reunião informando que  uma das ouvintes que participava de todas as reuniões, cadeirante Maria 
Penteado, conselheira e não ouvinte, esta hospitalizada, e seu estado de saúde no momento não esta bom. 
Vânia também falou da apostila, onde esta a Lei, Decreto, Regimento Interno e outras informações sobre o 
COMDEF, foi distribuída uma cópia para cada conselheiro. O Sr Paulo Arruda, assessor do Vereador André 
Bandeira,  dizendo  que  não  estava  na  reunião  enquanto  campanha  para  o  vereador,  mas  para  fazer  um 
chamamento para o fórum da semana da Inclusão e Acessibilidade, dia 21 de Agosto de 2012, mas dará para 
o COMDEF  o material para divulgação. Outra informação quanto uma reunião na Esalq ás 14:00 sobre a 
semana de mobilidade de Piracicaba, possivelmente estará indo um conselheiro. Vânia também falou sobre 
evento da Acesep, dia 02/09/12 das 09:00 às 18:00, na Associação do Servidores Públicos de Piracicaba, esta 
data será em domingo, o evento será destinado a pessoas com deficiência, também tivemos a informação 
sobre  o  Portal  dos  Conselheiros,  já  em funcionamento  e  que  os  conselheiros  Municipais  é  que  estarão 
alimentando o site através de um login, precisaria de 2 pessoas (conselheiros) para ficar responsáveis pela 
alimentação,  também  estará  sendo  fundado  um  fórum  dos  conselhos,  e  que  estão  acontecendo  alguns 
encontros onde saiu uma minuta que será entregue ao Sr Prefeito Barjas Negri, nesta mesma reunião já ficou 
pré definido que os conselheiros Pamella e Fernando ficarão como responsáveis para alimentação do Site 
com noticias do Comdef.Nada mais havendo para ser tratado, a coordenadora deu por encerrada a reunião, e 
eu Célia Maria da Silva lavrei e assinei a presente ata, seguida da assinatura da coordenadora.
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