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

Ata reunião Ordinária – 02/05/2012
No dia 02 de maio 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 Clévis Francisco Lorenzi Spada,
Célia Maria da Silva, Vânia Gobbo Moral, Pamella Longatti, Rita de Cássia Zanetti Viana, Fernando Ferraz
Domingues, José Salvador, Maria Helena Penteado, Maria Ap. Paula Galvão e ouvintes: Renata Virgínia Milanez,
Luiz André Filho, Omir Lourenço, Reinaldo José Pousa, Fânio Linus Gomes, Rita de Cassia C. Rodrigues, Elisabete G
Ruas e Justificaram ausência: Wander Viana Santos. A coordenadora Vânia iniciou a reunião apresentando os
membros da Comissão da ACESEP (Associação dos Clubes Sociais e Esportiva de Piracicaba, os senhores Reinaldo
José Pousa , Omir Lourenço , Luiz André. O presidente Sr. Luiz André explicou o que era a ACESEP, e que o
objetivo do grupo em participar da reunião era expor a ideia que surgiu em realizar o Dia da Inclusão Social em um
Clube de Piracicaba para que futuramente os próprios clubes abrissem espaços para a pessoas com deficiência. Eles
gostariam que o Conselho apóie e surgira idéias sobre o Evento e de primeiro momento foi pensado, Abertura: café da
manhã e apresentação do Projeto, Quick Massage realizada pelos deficientes visuais, apresentação de dança de
cadeirantes, música, pintura, feira de artesanato com materiais confeccionados pelas próprias pessoas com deficiência,
basquete, natação, tênis de mesa e o SindClube pretende trazer um atleta paraolímpico. A data do evento de primeiro
momento será no dia 15/07 no clube dos Funcionários Públicos de Piracicaba. Após a apresentação da Comissão Sr,.
Fernando sugeriu que mudassem a data, pois no mês de julho as associações que atendem pessoas com deficiência
estão de férias. Vânia sugeriu que fosse agendado uma reunião com todas a associações para trocarem idéias sobre o
Evento e depois conversariam com a Comissão da ACESEP. Esteve presente na reunião a Sra. Daniela Cristina
Cossetto Caroba da SEMDES que apresentou os dados obtidos na segunda etapa do Camped (Cadastro Municipal da
Pessoa Portadora de Deficiência), que futuramente servirão para elaboração de um plano de ação mais detalhado e
qualificado para atendimento a esta demanda e principalmente para elaboração de novas políticas públicas. Sra.
Daniela informou que a 3ª Etapa já foi iniciada e será realizada através da Internet pelo site:
www.semdes.sp.gov.br/semdes. Vânia informou que haverá no dia 22/05 na cidade de Mogi Mirim a III
Conferencia Regional de Direito da Pessoa com Deficiência e que a prefeitura disponibilizou o transporte para 4
pessoas representarem o Município. Vânia também informou que devido as faltas da Sra. Carolina Vieira Sugahara
(representante Pessoas com Deficiência) a mesma foi desligada e o Conselheiro José Salvador o assumiu como Titular
da das Pessoas com Deficiência. Os demais conselheiros que estão faltando, Vânia irá entrar em contato para tentar
resolver a situação. Vânia informou que a partir da próxima reunião será trabalhada a lei de criação, o decreto, para
posteriormente criar uma comissão para revisão do regimento e elaboração do plano de ação. 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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