CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO,
DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Município de Piracicaba - Estado de São Paulo – Brasil

Ata reunião Extraordinária – 25/01/2012
No dia 25 de janeiro 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 extraordinária do Conselho
Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência. O objetivo da Reunião
Extraordinária é a eleição da mesa diretora. O Sr Fernando (atual Coordenador), explicou qual a função do
Coordenador, o que faz e sobre disponibilidade, colocar o COMDEF em evidencia e trabalhar em sua
divulgação. O Sr. Gaiad pergunta se pode haver revesamento entre conselheiros titulares e suplentes, pois
representa a Procuradoria Geral do Município e está como suplente. Questões sobre a ata, foi sugerido que
a ata seja lida nas reuniões ordinárias, após feita a leitura será assinada. Houve candidatos a Coordenador,
Vice Coordenador, 1º Secretário e 2 Secretário. Neste ato ficando como Coordenadora a Sra. Vânia Gobbo
Moral, representante da Instituição Passo a Passo, ficando como Vice Coordenadora a Sra. Pamella
Longatti representando a Sociedade Civil, como 1º Secretária foi eleita a Sra. Adriana Cristina Camolese
Ravanelli representante da Secretaria de Educação e como 2º Secretária a Sra. Rita de Cássia Zanetti
Viana representante a Instituição Avistar. O Sr. Fernando no ato da transmissão de cargo, passou as
chaves da Casa dos Conselhos para a Sra. Vânia Gobbo Mora, nova coordenadora, assim como as chaves
do banheiro adaptado, e uma cópia da chave da Casa dos Conselhos para a Sra. Pamella Longatti, vicecoordenadora. Foram definidas todas as datas das reuniões ordinárias do ano de 2012, ficando sempre a
1º quarta- feira do mês, sendo a 1º quarta de Fevereiro no dia 01 com a presença do Sr. Secretário de
Transportes Paulo Roberto Coelho Prates, sendo as próximas datas no dia 07 Março, 04 Abril, 02 Maio, 06
Junho, 04 Julho, 01 Agosto, 05 Setembro, 03 Outubro, 07 Novembro e 05 Dezembro. A Sra. Priscila,
coloca que dia 21 Março é o dia Mundial da Conscientização Autista, a AUMA está preparando um evento
pequeno a ser realizado na Praça José Bonifácio, Fernando coloca que tem uma filha com Síndrome de
Down, foi presidente da Associação Síndrome de Down, coloca que tem que brigar pelos direitos e ai que
COMDEF tem que entrar, fortalecer e articular junto as Politicas Publicas. Por lei todos os ônibus devem
sair de fábrica adaptados, mas isso não acontece, mas por outro lado os ônibus adaptados são só 25%,
mas os motoristas não sabem operar os elevadores, causando transtornos aos deficientes, relata a Sra.
Vânia em uma cena que ela assistiu na rua. Já a questão do adesivo a figura é um cadeirante , mas os
deficientes e sim visual, auditivo, intelectual e outro, então o adesivo não tem que ter a figura do
cadeirante. Quanto ao ELEVAR, continua informações que o projeto vai acabar, isso é um dos
questionamentos ao Secretario Paulo Prates, na reunião ordinária de 01/02/12, segundo a Sra. Rita
convidada, virão varias pessoas com deficiência na reunião do COMDEF. Com a Presença do Sr.
Secretário Paulo Prates. Fernando deseja uma boa gestão a nova mesa diretora e Vânia agradece a todos
e conta com a ajuda de todos na nova empreitada e em árduo trabalho que vem pela frente. Demos a
reunião encerrada e ficando a próxima reunião para o dia 01 de fevereiro de dois mil e doze na Casa dos
Conselhos. Eu Célia Maria da Silva, 1º Secretária , lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo
Coordenador.
_______________________
Fernando Ferraz Domingues
Coordenador

_________________________
Célia Maria da Silva
2ª secretária
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