
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO,

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

Ata reunião Ordinária – 06/06/2012

No dia 06 de junho 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, Fernanda 
Cristina de Godoy Rizo, Célia Maria da Silva, Priscila F. Rocha, Vânia Gobbo Moral, Pamella Longatti, Rita de Cássia 
Zanetti Viana, Maria do Socorro e Fátima Ambrosina Toledo Panaina, Fernando Ferraz Domingues e ouvintes: André  
Bandeira (Câmara Vereadores) e Dulcinéia Oliveira (Programa Superação), e Justificaram ausência: Wander Viana  
Santos e Clévis Francisco Lorenzi Spada. A coordenadora Vânia iniciou a reunião informando que a conselheira 
Maria do Socorro entregou uma carta ao Conselho desligando temporariamente, pois irá se candidatar. Maria 
do Socorro informou que estava ausente nas reuniões do conselho pois estava fazendo tratamento de linfoma 
e se sentia muito mal com a quimioterapia mas que continuará participando das reuniões como ouvinte e 
aproveita a oportunidade para convidar a todos para participar do Evento no Pesqueiro da Lagoa do Santa 
Rita  dia  09/07/2012  com a  palestra  sobre  Mulher  com Deficiência   ministrada  por  Silvana  Veríssimo, 
representante do Governo Federal.Vânia informou que a conselheira Carolina Vieira Sugahra foi desligada e 
o  Sr.  José  salvador   que  assumiu  o  cargo,  pois  ambos  representavam  a  sociedade  civil  e  pessoa  com 
deficiência e não o Fernando como informou na última reunião. Célia e Vânia expôs sobre a participação na 
3ª Conferência Deficiente em Mogi informando que estava bastante articulado e que teve a participação de 
várias cidades, Piracicaba não pode participar com voz e voto, pois na conferência realizada no município 
tinha que estar definido dois representantes e seus suplentes tanto da sociedade civil como do poder público; 
nesta conferência foi tirada 16 propostas para serem levadas para a Conferência Estadual. Vânia informou 
que esta tentando entrar em contato com os membros do conselho que não estão participando  das reuniões 
para regularizar a situação, o representante da saúde não conseguiu contato, mas sua suplente encaminhou 
uma  carta  de  desligamento,  já  que  no  momento  não poderá  assumir  esta  responsabilidade  por  motivos 
particulares. Vânia entrará em contato com o RH da Secretaria responsável e solicitará outro representante. 
Vânia informou que irá ver a substituição dos representantes do poder publico, mas a sociedade civil se não 
tiver suplente o cargo não será substituído. Vânia comentou que o grupo teria que definir sobre o Evento do 
Dia da Inclusão Social que será realizado pela  ACESEP (Associação dos Clubes Sociais e Esportiva de 
Piracicaba) e que ela teria que dar uma resposta, ficou definido que será agendado uma reunião com os 
representantes da entidades que atendem pessoas com necessidade deficiência para discutirem melhor sobre o 
assunto,  Fernando ressalta que este espaço é importante,  pois tanto as entidades  como o COMDEF tem 
oportunidade de mostrar o seu trabalho, André Bandeira também complementou sobre a acessibilidade que 
estas pessoas terão durante o evento, alertando não somente para as guias rebaixadas e sim a preparação do 
pessoal que irão recepcioná-los e a estrutura para receber as pessoas com outras deficiências (visual, autista, 
múltipla, etc.). André, Vânia e Fernando informaram que foram na inauguração da ONG (Espaço do Lago 
Azul) na escola Eduir com o Evento um dia de lazer e informou que Marley (membro da ONG) virá até o 
conselho explicar melhor sobre o trabalho desenvolvido. Fernando e Celia colocou sobre a participação no 1º 
Encontro de Conselheiros que gostaram das palestras, mas que alguns assuntos não foram bem explicados. 
André  Bandeira  entregou  aos  presentes  uma  cópia  do  Decreto  nº  14.0004  DE 16/2/2011  we  establish 
penalidades e critérios para sua gradação e aplicação e a competência dos órgãos fiscalizatórios municipais, 
no que tange às reservas de vagas em estacionamentos públicos ou privados de uso coletivo para pessoas com 
deficiência e com mobilidade reduzida e para idosos; e informou que irá conversar com o Secretario do 
Transporte para possível realização de uma campanha de conscientização. André também informou que a 
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Camará Municipal  recebeu um recurso de R$200.000,00 (duzentos mil  reais)  através da Deputada Mara 
Gabrielita para obras de acessibilidade com guias rebaixadas no município e que o Instituto de Pesquisas e 
Planejamento  de Piracicaba  -  IPLAP  esta  aceitando sugestões  de locais  para implementação das  guias. 
André também informou que no dia 21/08 a 28/08 será realizado o Fórum da pessoa com deficiência e  
gostaria da participação e parceria do COMDEF, poder publico e entidades.  Nada mais havendo para ser 
tratada 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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