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

Ata reunião Ordinária – 05/09/2012

No dia 05 de setembro 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, Pamella Longatti, Rita de Cássia Zanetti Viana, Fernando Ferraz Domingues, José Salvador e Maria
Ap. Paula Galvão, Fernada Cristina de Godoy Rizzo,Clévis Francisco Lorenzi Spada,Wander Viana Santos,
e Justificou ausência: Adriana C.C Ravanelli, e ouvintes: Elisabete Gonçalves Rua O coordenador Fernando
iniciou a reunião informando que dia 21/09 é dia nacional da pessoa com deficiência e que na semana do dia
17 a 24/09 será realizado a semana da Mobilidade Urbana, onde o COMDEF terá a participação na maratona
a ser realizada dia 17/09, às 17:00 horas, com a participação do Conselheiro Wander, deficiente visual que
fará o percurso a pé, da Estação da Paulista até a Praça José Bonifacio e depois irá para o Terminal Central
de Integração para seguir até a ESALQ de ônibus. E a outra Participação será com a palestra de José
Salvador. Fernando e Célia irão tentar achar um local para ser realizada a palestra que será no dia 21/09,
sendo sujeita a alteração de data caso não haja local disponível. Wander também informou que haverá uma
Mostra Acadêmica na UNIMEP e sugeriu que o COMDEF estivesse presente para divulgação do mesmo, irá
verificar maiores informações quanto data e horário para passar aos demais conselheiros. Nada mais havendo
para ser tratado, o coordenador deu por encerrada a reunião. Eu, Celia Maria da Silva, lavrei e assinei a
presente ata, seguida da assinatura do coordenador.
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