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

Ata reunião Ordinária – 16/07/2014

Aos dezesseis de julho de dois mil e quatorze 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, estiveram presentes os seguintes conselheiros: Adriana C. Camolese Ravanelli, Celia Maria da
Silva, Maria Vanda Bazanelli,Rita de Cássia Rodrigues, Elisabete Gonçalves Ruas, Maria das Graças Martins
Barbosa e Euclidia Maria L. B. Fioravante; e doze ouvintes. O presidente do COMFEF, Wander, apresentou
a Sra. Grazielle, Coordenadora do Projeto Crescer que veio apresentar o projeto ao COMDEF. Em seguida, a
Sra Grazielle relatou que o projeto hoje atende 14 pessoas entre jovens e adultos com deficiência, que a
maior dificuldade no momento é o espaço físico que é cedido pela Igreja Presbiteriana, mas existe um terreno
para que possa ser construído a sede própria. Não há nenhum criério para atender, no sentido de situação
socioeconômica e é inteiramente gratuíto. A entidade possui uma página na rede socia (facebook) e também
folders informativos que deixou para o COMDEF. O Sr. Wander explica a Coordenadora do Projeto Crescer
como funciona e a função do COMDEF, como consultivo, fiscalizador, orientar e encaminhar, não sendo
assistencial, que nesse momento contamos com nove conselheiros. Também esteve presente o Sr. Ademir
representando os Ostomizados, quando se coloca sobre a Associação Brasileira dos Ostomizados, que tem o
desejo de fazer parte do COMDEF e sugere que todas as associações de pessoas com deficiência deixe no
COMDEF o seu projeto de trabalho, atendimentos e ações, para maior comunicação entre elas e o COMDEF,
ele entende que todos os deficientes , não importando qual, devem se unir. O Sr. Wander passa a palavra para
o vereador Sr. Andre Bandeira, que esteve presente para divulgar seu projeto de Lei nº 059/14 sobre o qual
dispõe a garantia do documento de identificação as pessoas com deficiência no ambito do Município. O
vereador coloca também sobre a programação do Fórum Permanente da Pessoa com Deficiência que
acontecerá em setembro de dois mil e quatorze, mas que na reunião Ordinária de agosto virá com a
programação completa e se coloca à disposição do COMDEF para somar forças. O Coordenador, Sr.
Wander, relatou que esteve em reunião com o Secretário Municipal de Saúde, o Sr. Pedro Mello e
conversaram sobre a possibilidade de um veículo adaptado para transporte de pessoas com deficiência a
Centros de Especialidades, o mesmo disse que este tipo de veículo não será possível, mas se colocou a
disposição no que lhe couber. O Sr. Wander informou ainda que dia vinte e três de julho as quinze horas
haverá uma reunião na SEMUTTRAN com o objetivo de melhorar o Projeto Elevar, assim como direito e
deveres dos usuários. Esteve também presente o Sr. Antonio Claudio, divulgando o Projeto Viva Melhor,
projeto este que trabalha para aposentados e pensionistas, com atividades físicas, interagindo com a natureza.
E, nada mais havendo a tratar, eu Celia Maria da Silva encerro esta ata, ficando a próxima reunião Ordinária
para o dia seis de agosto de dois mil e quatorze na Casa dos Conselhos.
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