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

Ata reunião Ordinária – 06/03/2013

Aos seis de março 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 às vinte e
uma horas, os conselheiros: Celia Maria da Silva, Fernanda Cristina de Godoy Rizzo, Rita de Cássia Zanetti Viana,
Fernando Ferraz Domingues, José Salvador. Maria Aparecida Paula Galvão justificou a ausência. Como ouvintes,
Rita de Cássia (F.C.D.) e o Sr. Bruno Rossetti Corbini, gerente de relacionamento do Banco do Brasil, o qual veio
trazer informações sobre Crédito Acessibilidade do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência “Viver
Sem Limite”, lançado em novembro/2011, pela Presidenta do Brasil. Fernando também apresentou a Carta de
desligamento do COMDEF da vice coordenadora a Srta. Pamella Longatti, a qual voltou para sua cidade de origem,
Salto-SP, devido então à distância, não teria como vir às reuniões e participações no COMDEF. Fernando informou
também que, através de solicitação do COMDEF, foi indicado um representante da Secretaria Municipal de Saúde, em
substituição ao Conselheiro Dr. Rubens Cenci Motta. Sendo assim, o COMDEF foi atendido, através da nomeação da
Enfermeira Maria Cláudia Martins Cintra. Foi discutido também sobre a importância da presença do representante do
IPPLAP; sugerido ao Sr. Fernando solicitar, através de ofício, a presença do mesmo nas reuniões. Quanto aos demais
conselheiros, não justificaram a ausência no dia de hoje. Rita comenta sobre a tarifa de desconto da energia elétrica
para pessoas com deficiência, ficamos de verificar a Lei para que todos possam se inteirar, para divulgação. Fernando
comenta também sobre o Projeto “Praia Acessível” no litoral paulista, onde as pessoas com deficiência têm acesso à
praias e banho de mar, contam com pessoas capacitadas para apoio aos que lá frequentam, quando então tivemos uma
fala de um dos conselheiros, dizendo que esses programas e projetos tinham que ser mais divulgados. Não havendo
mais nada, demos a reunião por encerrada, ficando a próxima para o dia 03/04/2013, às 19:00 horas, na Casa dos
Conselhos.
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