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

Ata reunião Ordinária – 03/10/2012
No dia 03 de outubro 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, Fernanda Cristina de Godoy Rizo,Priscila F. Rocha, Pamella Longatti,
Rita de Cássia Zanetti Viana, Fernando Ferraz Domingues, José Salvador e Maria Ap. Paula
Galvão, e ouvintes: Elisabete Gonçalves Rua. O coordenador Fernando iniciou a reunião

informando que a Rita pessoa com deficiência física e ouvinte do COMDEF deu uma
entrevista sobre acessibilidade nas eleições para o Jornal de Piracicaba e esta matéria
será publicada no dia 04/10/12. Fernando informou sobre as atividades realizada na
semana de luta da pessoa com deficiência e que acompanhou o Wander até o Terminal
Central de Integração durante o desafio Temodal, ficando indignado com a atitude das
pessoas na rua, que não saiam do lugar, dos carros que estavam estacionados nas
calçadas, das lixeiras, entre outros obstáculos que ele jamais imaginaria como é
dificultoso para as pessoas com deficiência visual; mas ele alega que foi uma
experiência muito boa e que nos próximos anos seria importante outras pessoas
acompanhar o trajeto. Outros assunto foi a palestra que José Salvador teve a
participação que foi ótima e o próprio José Salvador se manifestou que ficou muito
contente com a sua palestra. Bete também informou que recebeu uma prótese do
Governo, mas já esta com defeito. Rita e Célia sugeriram que ela procurasse a Vanda,
Assistente Social da Secretaria Municipal da Saúde, para relatar o fato. Foi sugerido
também ao Fernando para convidar a Vanda para participar de uma reunião do
COMDEF, para informar aos conselheiros sobre o Programa Luci Montoro. Fernando
ficou de entrar em contato. Nada mais havendo para ser tratado o coordenador deu por
encerrada a reunião e eu, Célia Maria da Silva, lavrei e assinei a presente ata, seguida
da assinatura do coordenador.
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