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

Ata reunião Ordinária – 06/02/2013
Aos seis de fevereiro de dois mil e treze estiveram reunidos nas dependências da Casa dos Conselhos de Piracicaba,
sito á rua Joaquim André, número oitocentos e noventa e cinco, das dezenove horas ás vinte e uma horas, os
conselheiros: Fernando Ferraz Domingues, Priscila F. Rocha, José Salvador, Maria Aparecida Paula Galvão, Clevis
Francisco Lorenzi Spada, Celia Maria da Silva, Adriana Ravanelli; os ouvintes: Rita de Cassia Rodrigues, Elisabete,
Helen Campos e Riolando Dezen. Neste dia houve a participação da secretária da SEMDES, Eliete Nunes Secamili. O
presidente do COMFEF, Fernando, apresentou a secretária da Casa dos Conselhos, Ivana, que ficará cobrindo a
licença da Naiara até o mês de abril. Em seguida, Fernando apresentou a nova secretária da SEMDES, a qual se dirigiu
ao grupo declarando já conhecer o Fernando e que, diante dos problemas sociais, que têm tomado grandes dimensões
em nosso município, o importante é avançar, mas ciente que não será possível resolver tudo. Relata que houve muitos
avanços, como a criação dos CRAS. Acredita ser muito importante a participação dos conselhos, pois estes são os
canais que permitem uma efetiva participação da sociedade , são espaços de discussões e propostas para que possam
ser viabilizadas pelo Poder Público. Informa aos conselheiros sobre a existência do Plano Plurianual, onde é
importante haver a participação de todos os conselhos. Por fim, a secretária se colocou aberta para ouvir e dialogar ,
sendo que todos aqueles que quiserem conversar com ela, poderão ligar na SEMDES e agendar com a secretária. Em
seguida, foi dada a palavra para uma mãe de uma criança com deficiência, a qual expôs que sua filha é cadeirante e que
a escola estadual Olivia Bianco informou que não existe funcionário que possa dar apoio á aluna e que a mãe deveria
acompanhar a filha na escola para levá-la ao banheiro. A secretária da SEMDES aconselhou a mãe a levar o problema
para a Diretoria de Ensino e, caso não seja possível resolver, poderá procurar outros recursos judiciais, como por
exemplo, a Defensoria Pública. O conselheiro José Salvador reclama do estado das ruas e calçadas, o que está causando
vários transtornos para a locomoção de pessoas com deficiência física e questiona se não seria possível montar uma
equipe a partir dos conselheiros do COMDEF para averiguar esta situação. Fernando vai tentar marcar um contato
com a secretaria de Obras para verificar se é possível participar de uma reunião do COMDEF. Fernando também
aponta para a necessidade de retomar com a Secretaria da Saúde, para solicitar a nomeação de um outro representante.
A secretária da SEMDES sugeriu uma profissional do COT, Maria Cláudia, a qual é bastante envolvida. A conselheira
Priscila informa sobre o dia da Consciência do Autismo a ser realizado no dia dois de abril, onde haverá uma palestra
sobre o tema. A seguir, Adriana, da Imaflora, divulga o curso “Como participar do orçamento público de Piracicaba”, a
ser realizado de cinco a vinte e seis de março, distribuindo o fôlder para todos os presentes. Também informou sobre o
Portal Piracicaba Sustentável,no qual todos os conselhos poderão contribuir , podendo alimentar este portal com
noticias, artigos, etc. Fernando informou que o Aquário Municipal ganhou o prêmio “Ações Inclusivas para pessoas
com deficiência” do ano passado. Também conversou com a assessora da secretária da SEMDES, Maíra, a qual
mostrou-se interessada em participar do COMDEF e que se dispôs a ajudar para montar o Comitê Permanente de
Acessibilidade. No final da reunião, Fernando anunciou ao grupo que não faz mais parte da Associação Síndrome de
Down e que deseja continuar no COMDEF, porém terá de verificar se pode permanecer como presidente deste
conselho. Ivana se encarregará de ligar para Cecília,a fim de informar-se melhor como deve ser o procedimento para
esta situação. E, nada mais havendo a tratar, eu Adriana Ravanelli encerro esta ata .
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