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

Ata reunião Ordinária – 03/04/2013

Aos três dias do mês de abril de dois mil e treze, estiveram reunidos para reunião ordinária na Casa dos
Conselhos, sito á rua Joaquim André , número oitocentos e noventa e cinco, bairro Centro, os conselheiros:
Adriana Ravanelli, Célia M. da Silva, Elizabete, Fernando F. Domingues, José Salvador, Maria Aparecida
Paula Galvão, Priscila F. Rocha e Rita de Cássia Rodrigues. Fernando deu início á reunião comunicando ao
grupo a respeito da solicitação da Secretaria da Cultura de um representante do COMDEF para compôr o
Conselho Diretor do Fundo de Apoio á Cultura (FAC), atendendo á Lei Municipal nº 3.103 de 11 de
dezembro de 1989. O membro indicado iria substituir a sra. Vânia Gobbo Moral. A conselheira Adriana
Ravanelli colocou-se á disposição para participar do FAC, porém pediu mais informações sobre a
periodicidade das reuniões e quando dará início. Fernando orientou a entrar em contato com a Ivana para
saber destes detalhes. Fernando novamente reiterou a informação sobre sua saída da Associação Síndrome de
Down, instituição que representava no COMDEF, sendo que ainda não houve nenhuma orientação da
SEMDES a respeito de sua situação neste conselho. Foi comentado sobre a ausência da maioria dos
conselheiros nas reuniões do COMDEF, fato que vem ocorrendo com frequência. Fernando ponderou que
seria interessante enviar um ofício para as secretarias, a fim de que tomem ciência e providências a respeito.
A conselheira Elizabete colocou uma dúvida sobre o cartão TIP, ao que a conselheira Célia passou a
informação que a pessoa responsável da SEMDES que cuida desta parte, é a Aparecida Maria Petan.
Elizabete fala a respeito da burocracia que a pessoa com deficiência precisa enfrentar para renovar o cartão e
que seria necessário alguém da SEMDES participar de uma reunião da FCD para passar algumas orientações
sobre este assunto. As reuniões acontecem sempre na terceira terça feira do mês na Cúria Diocesana, ás
dezenove horas. Célia se incumbiu de verificar junto a SEMDES quem poderia participar desta reunião. A
conselheira Priscila quis saber sobre as propostas que foram votadas na época da ultima conferência do
COMDEF, dando a sugestão de que poderíamos retomá-las, a fim de verificar quais seriam as mais
prioritárias e quais já foram encaminhadas. Fernando ficou de verificar com a Ivana para providenciar. Nada
mais havendo a tratar, eu Adriana Ravanelli, lavro e encerro esta ata que deverá ser lida e assinada por todos
os presentes.
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