CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO,
DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
MUNICÍPIO DE PIRACICABA - ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

ATA DA REUNIÃO DO COMDEF – DATA 05/11/2014
Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, na sala de reuniões da Casa
dos Conselhos, situada à Rua Joaquim André, número oitocentos e noventa e cinco,
ocorreu reunião ordinária do Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento
da Pessoa com Deficiência com os conselheiros presentes: Clévis Francisco Lorenzi
Spada, Adriana C. Camolese Ravanelli, Dina Paula Tanaka, Celia Maria da Silva,
Henrique Domingues Catilho, Maria Vanda Bazanelli, Rafael Ciriaco de Camargo, Rita de
Cassia Rodrigues, Nicéia Maria de A. Mileke, Francisco Nuncio Cerignoni, Claudia pereira
de Lacerda, Elisabete Gonçalves Ruas, Wander Viana Santos, Euclidia Maria L. B.
Fioravante, Kàtia Maria Paschoalini, Ademir Barbosa, Maria das Graças Martins Barbosa;
justificaram as faltas a Dra. Daniele Geleilete Camolesi, Rosalina M. De Oliveira
Castanheira, Ilário Correr; ainda estiveram presentes oito ouvintes. Iniciamos a reunião
ordinária com a leitura da ata da reunião do mês de Outubro de 2014, ata aprovada,
foram distribuidas as apostilas, e relação de contato dos conselheiros, pois há novos
conselheiros. Foi apresentado também aos conselheiros a Monção de Aplauso conferida
ao Condef, sendo primeiro conselho municipal a receber o prêmio. O coordenador
Wander fala sobre a pauta a ser discutida na reunião, aquele conselheiro que tiver algum
assunto pertinente colocar na pauta. A Sra Kátia Maria fala sobre projetos existentes, mas
que não aparecem, não são identificados e que existem leis específicas para cada projeto
e Ongs, temos que acessá-las. A Sra Ana, representando o Sr Luis Renato que é o
coordenador da Associação de Apoio ao Cidadão Consciência Jovem, comunica que o
mesmo vira em uma reunião do Condef para apresentar a associação. O Sr Francisco
também coloca a importância de nas academias ao ar livre ter equipamentos também
para pessoas com deficiência. A Sra Katia coloca sobre o Outubro Rosa, mas que para se
fazer um exame para pessoas com deficiência é muito difícil, solicita então dos
conselheiros a pensar e levantar ideias para que o problema seja solucionado, A Sra Rita
relata que qualquer euipamentos para exames que haja mesa, é muito dificultoso para as
pessoas com deficiência. A Sra Euclidia também coloca a importância de brinquedos em
parques para crianças com deficiência, com parceria do Rotary Clube, houve a ideia de
uma audiência pública para discutir o assunto exposto, o Sr Wander acha a importância
desses agrupamentos e também envolver as secretarias afins. Klevis coloca que as
academias ao ar livre é de responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente (SEDEMA) e
os professores são cedidos para o trabalho pela Secretaria de Esporte e lazer e
Atividades Motoras (SELAM). Houve relatos também que no Parque da Rua do Porto e da
Paulista não existem vagas em estacionamentos para pessoas com deficiencia. A Sra
Kátia Maria relatou que foi ao Programa do Titio Luiz e na Rádio Educativa para falar
sobre o Conselho da Saúde e viu a possibilidade da divulgação também do Condef. O Sr
Wander falou sobre o projeto de Lei do Comab (Conselho da Mobilidade), e esta
pleitiando uma cadeira para o Condef neste conselho e comunica que terá uma reunião
com o presidente da Camara Municipal de Vereadores de Piracicaba e também do curso
para Conselheiros de Todos os Conselhos, e pede para que os conselheiros do Condef
que tiverem possibilidade fazer. Ainda coloca sobre um artigo do Jornal A Gazeta de
domingo, que foi solicitado pelo Lar Betel o Elevar para um passeio dos idosos até o
Shopping, sendo atendido. Houve algumas falas contrárias a ação que entende-se como
social, pois para as pessoas com deficiência não existe esse tipo de serviço; outras falas
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também a favor em abrir espaços para outras atividades, como por exemplo, o lazer. A
Elizabete comenta que ficou 5 anos sem fazer terapia por não ter vaga no Elevar, quando
conseguiu tinha dias que o transporte não ia buscá-la. O Sr Wander defende a
implantação da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Não havendo mais nada, eu Celia
Maria da Silva, dou a reunião por encerrada, ficando a próxima para o dia 03/012/2014, às
19:00 horas, na Casa dos Conselhos.

