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Aos oito dias de maio 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: Adriana Ravanelli,  Celia, Clevis, Camila Pereira Birollo, Elisabete, Fernando, 
José Salvador, Maria Aparecida Birollo, Rita de Cassia e Wander. A reunião foi aberta pelo coordenador do 
Conselho, Fernando, que apresentou-nos a sra. Camila, professora que possui baixa visão e solicitou o espaço 
para fazer uma denúncia.  Camila relatou que prestou concurso público neste município para o cargo de 
professor de Educação Infantil e entrou através da cota dos deficientes. Ao passar pelos exames médicos de 
praxe, o médico a considerou como inapta para assumir suas funções. A denunciante contou-nos que já tem 
experiência  nesta  área,  inclusive  trabalhou  como estagiária  pelo  CIEE e  quando  havia  falta  de  alguma 
professora, ficava responsável pela sala. Portanto, considera-se lesada por este laudo médico, pois acredita 
que pode exercer suas funções como qual quer outra professora e também já procurou informações a respeito 
de legislação, onde constatou que este tipo de discriminação é inconstitucional. Wander pontuou que tem 
conhecimento de outros dois casos parecidos, onde as pessoas entraram com processo e ganharam. Aqui no 
nosso  município,  existe  uma  funcionária  pública  que  atua  no   setor  jurídico  e  que  inclusive  já  foi  do 
COMDEF, também possui baixa visão e sofreu o mesmo tipo de discriminação. Camila foi aconselhada a 
procurar contato com ela para obter informações. Camila foi procurar o vereador Paiva, o qual cedeu um 
espaço para que ela possa relatar seu caso na próxima reunião da plenária aberta ao público ; foi sugerido a 
ela também que procure a imprensa para divulgar o que aconteceu com ela. Fernando também orientou-a 
para fazer um documento por escrito, o qual será encaminhado para o Conselho Municipal da Educação. No 
final da reunião, a conselheira Célia deu o retorno sobre as carteirinhas da gratuidade da SEMDES.  Para 
solicitar a autorização  que venha a funcionária Cida Petan em reunião no CRAS centro para esclarecimentos, 
o Fernando poderá fazê-lo via  ofício encaminhado para a  SEMDES. E,  nada mais  havendo a tratar,  eu 
Adriana Ravanelli encerro esta ata.
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