
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO,

DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Município de Piracicaba - Estado de São Paulo – Brasil

Ata reunião Ordinária – 03/07/2013

Aos três de julho de dois mil e treze estiveram reunidos na Casa dos Conselhos, sito á R. Joaquim André,nº 
895, Centro, para reunião ordinária, os conselheiros do COMDEF: Adriana Ravanelli, Celia M. da Silva, 
Elizabete  Ruas,  Fernanda C. Godoy,  Fernando, José Salvador,  Maria  do Socorro,  Paula Galvão, Rita  de 
Cassia  Viana  e  Rita.  O coordenador  deste  Conselho,  Fernando,  iniciou  a  reunião  apresentando  Elenice, 
acessora de gabinete do vereador André Bandeira, a qual veio somente para divulgar o Fórum Municipal da 
Pessoa com deficiência, organizado pelo citado vereador. Este evento se realizará no dia três de setembro. A 
programação será enviada por email á Casa dos Conselhos, para que possa ser repassada para os demais 
conselhos. Em seguida, Fernando passa para o assunto que estava previsto na pauta deste dia, ou seja, o 
problema da Associação de Piscicultura (Pesqueiro), sendo que neste momento tomou a palavra a conselheira 
Maria  do  Socorro,  atual  presidente  desta  Associação,  para  explicar  com detalhes  a  atual  situação.  Foi 
colocado que esta associação, há algum tempo, oferece atividades de lazer ás pessoas com deficiência, sendo 
que  os  mesmos  vinham utilizando-se  do  transporte  ELEVAR para  deslocarem-se  até  este  local.  Porém, 
Socorro foi alertada que este transporte não seria mais disponibilizado aos usuários, pois a situação desta 
Associação estava irregular. Ao saber disso, foram tomadas as providências para regularizar a Associação, ou 
seja, foi realizada eleição, com  ata registrada e providenciada toda a documentação necessária, a qual foi 
enviada para a Semutran, aos cuidados do Sr. Previlari. Apesar disso, ainda foi negado o transporte ELEVAR, 
sendo  solicitados  outros  documentos.  Socorro  disse  ter  procurado  pelo  Sr.  Vanderlei  Quartarolo  para 
conversar, porém não foi recebida. A conselheira citada quer esclarecimentos sobre a negativa da Semutran 
em conceder o ELEVAR para os deficientes realizarem as atividades no pesqueiro. Todos concordaram que a 
melhor  solução é solicitar  uma reunião com o atual  secretário da Semutran,  Sr.  Genival  Dias  Sampaio,  
convidando outros associados que realizam atividades no pesqueiro para participarem desta reunião.A data 
desta reunião, a ser realizada ainda neste mês, será enviada por email aos conselheiros. E, nada mais havendo 
a tratar, eu Adriana Camolese Ravanelli encerro e lavro esta ata.
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