
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO,

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

Ata reunião Ordinária – 04/07/2012

No dia 04 de julho 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, Célia Maria da 
Silva, José Roberto Gaiad,Vânia Gobbo Moral, Pamella Longatti, Rita de Cássia Zanetti Viana, Fernando 
Ferraz Domingues,  Maria Helena Penteado, José Salvador e Maria Ap. Paula Galvão e ouvinte:  Rita de 
Cássia C. Rodrigues e Justificou ausência:  Adriana C.C Ravanelli. A coordenadora Vânia iniciou a reunião 
informando que dia 05/07/12 haveria reunião do Consosial na AOB e pediu que os conselheiros presentes de 
manifestassem sobre a possibilidade de participação, Fernando informou que iria e poderia representar o 
Conselho. Fernando informou que um candidato a vereador o procurou querendo saber das necessidades das 
pessoas com deficiência no município e perante isto, ele sugeriu que o conselho convide os candidatos a 
prefeito e vice para uma conversa para que eles apresentem o seu plano de trabalho. Vânia pediu que os 
conselheiros  começassem  a  pensar  em ideias  e  sugestões  para  que  posteriormente  sejam agendadas  as 
conversas com os candidatos para discussão das ações que serão realizadas em beneficio das pessoas com 
deficiência. Outro assunto abordado foi sobre o Dia da Inclusão que será realizada pela ACESEP, Vânia 
informou que não conseguiu agendar com as entidades sociais que trabalham com pessoas com deficiência 
para discutir sobre participação das mesmas durante o evento, mas se prontificou a agendar uma reunião 
extraordinária este mês. Pamela alertou que a data sugerida pela ACESEP dia 28/08/12 é o mesmo dia do 
Fórum da pessoa com deficiência  promovida pelo vereador André Bandeira e sugeriu que esta data seja 
adiada para setembro, Vânia ficou de entrar em contato com os representantes da ACESEP. Fernando e 
Vânia informou que dia  21/09 é o Dia Nacional  da Luta da Pessoa com Deficiência  e conforme a Lei 
Municipal  nº  7.295  de  30/11/2011  inclui  no  calendário  a  “Semana  Municipal  da  Luta  da  Pessoa  com 
Deficiência”, sendo assim o COMDEF irá organizar um evento para comemorar esta data. Pamella convidará 
uma pessoa para dar uma palestra e sugeriu que os participantes do conselho também contribuíssem e Vânia 
irá  verificar  o  local  (Biblioteca,  Anfiteatro  do  Engenho Central,  Salão  do Colégio  Piracicabano).  Vânia 
entregou  aos  presentes  uma  apostila  com  todas  as  informações  do  COMDEF,  contendo  leis,  decretos, 
regimento interno, convenção da ONU e dados dos conselheiros.  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.
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