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

Ata reunião Ordinária – 07/03/2012

No dia 07 de março 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 Francisco Lorenzi Spada, Célia Maria da Silva, José Roberto Gaiad, Priscilla F. Rocha,
Vânia Gobbo Moral, Rita de Cássia Zanetti Viana, Fernando Ferraz Domingues, Ambrosina Fátima Ap de
Toledo Panaia, José Slavador, Maria Helena Penteado, e ouvintes: Elaine Salvador, Marlei de F. Schmeider.
Justificaram ausência: Pamella Longatti, Maria Ap. Paula Galvão.A coordenadora Vania iniciou a reunião
reforçando e relembrando a todos os membros presentes que o Projeto Elevar não irá terminar, e que ela e o
Fernando (membro do conselho) entrará em contato com o Presidente da Câmara de Vereadores (João
Manoel) para conversar, já que o mesmo comentou na última reunião que irá rever a lei, pois segundo
Adriana (vice coordenadora), ele deixou claro que a lei determina que o atendimento é só para cadeirantes.
Vânia solicitou ao Sr. Vanderlei Cartarolo o edital e licitação do Projeto Elevar e não teve resposta. Fernando
sugeriu que este pedido fosse por escrito e Clevis complementou que um oficio através do COMDEF para
que tivéssemos em mãos o número de protocolo. Fernando informou que estava feliz pois uma paciente do
seu consultório conseguiu através da Promotoria o atendimento do Elevar e uma cadeira de rodas motorizada.
E salientou a importância de procurarmos este Promotor para recebermos mais informações. Marlei informou
que há uma juíza ou promotora cega no fórum e que a mesma tem interesse em conhecer o trabalho realizado
pelo conselho, Marlei passará o telefone de contato para a Vânia (coordenadora). Rita (membro do conselho)
informou que tem mães de algumas crianças com deficiência visual que alegam não levar as crianças nas
aulas por não terem auxiliares nas classes, mas as mesmas já foram orientadas a procurarem a Delegacia de
Ensino e a Promotoria Pública. Maria Helena (membro do conselho) expôs seu caso, faz tratamento em São
Paulo e tem que usar uma cadeira adaptada por ter problemas na costa. Ela informou que esta cadeira deverá
ser doada pelo Estado. Célia (membro do conselho) sugeriu que Maria Helena procurasse a Assistente Social
Vanda do Centro de Especialidades para maiores informações. Clevis explicou que o dinheiro recebido para
aquisição de prótese, ortese, cadeiras vem do Governo do Estado, mas quem viabiliza o processo é o
Município, então foi sugerido pela Célia e Adriana que Vânia (coordenadora) convidasse a Assistente
Social Vanda (Centro de Especialidades) para participar de uma reunião e explicar como funciona o processo
de aquisição dos materiais. Priscilla (membro do conselho) informou que dia 02/04 é o Dia do Autista e que
a AUMA ( Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Piracicaba) irá comemorar esta data juntamente
com os seus usuários na Praça José Bonifácio das 10:00 às 16:00h com entregas de árvores, folders, e
divulgação em jornal e televisão; ela informou que esta data é comemorada mundialmente e que no ano
anterior o Cristo Redentor e a Torre Eiffel ficaram iluminados com uma luz azul, pois a cor azul é a cor
símbolo do Autismo. Priscilla convidou o COMDEF para fazer a sua divulgação no mesmo dia. Vânia
explicou que Marlei (Professora do Estado) gostaria de conhecer o COMDEF e pediu que a mesma
expusesse qual o motivo de sua presença na reunião, no inicio Marlei explicou a dificuldade que teve em
saber sobre a existência do Conselho e que não estava claro para a sociedade a função do mesmo, sugeriu que
fosse realizado um trabalho de divulgação maior. O objetivo maior da sua presença na reunião é que ela
precisaria de um espaço acessível para realizar o Evento: Um dia de lazer, já que a mesma participa de uma
Associação voltada para o Lazer. Foi sugeridos vários locais e passado o telefone do responsável pela
Estação da Paulista. Durante a reunião e devido as várias discordâncias e desentendimento da Sra. Ambrosina
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(membro do conselho) com os demais membros do conselho a coordenadora expôs que somos um grupo e
que quando não identificamos com o mesmos temos o livre arbítrio para decidirmos o que fazer. Vânia
(coordenadora) comentou que será montado um plano de ação e ela irá enviar por email o Regimento Interno
para discussão na próxima reunião e que pretende futuramente montar uma equipe para elaborar este Plano.
Outro assunto a ser discutido foi a ausência de vários conselheiros nas reuniões sem justificativa, a
coordenadora entrará em contato para saber o que esta acontecendo e posteriormente os cargos serão
ocupados pelos suplentes. Nada mais havendo para ser tratado a coordenadora deu por encerrada a reunião,
ficando a próxima reunião para o dia 04 abril de dois mil e doze às 19:00 na Casa dos Conselhos. Eu , Rita
de Cássia Zanetti Viana 1º Secretária , lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pela
Coordenadora.

____________________________

________________________________

Vânia Goboo Moral

Rita de Cássia Zanetti Viana

Coordenadora

1ª secretária
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