
 
Ata de Reunião da Câmara Temática dos Direitos da Pessoa com Deficiência N 001/15 

 

CT DPD 001.15  

   DADOS GERAIS 

Data: 04/03/2015 Local: Auditório da AGEM Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Wolmar de Oliveira PM Cubatão 

Daniel Reis da Silva PM Guarujá 

Maria Angélica de Araújo Cruz PM Guarujá 

Marcia D.T.N. Faria PM Praia Grande 

Gláucia M. Carvalho PM São Vicente  

Yara Savine  Sec. Est. Desenvolvimento Social  

Luiz Carlos Rachid  Sec. Est. de Habitação 

Luciene Theodoro Sec. Est. de Transportes Metropolitanos 

Convidados:  

Marco Antonio Pelegrini  Secretaria Est. Dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência 

Ethel Nascimento Schad CMPCD - Guarujá 

Abmael Marcelo dos Santos Conselho Guarujá 

Luzia Duarte  CMIPD - Mongaguá 

Aparecido Tomaz  CMIPD - Mongaguá  

Vera Lucia F. Vasques CEAPCD/SP 

Evandro Barros da Silva AGEM/Estagiário 

Gilson Miguel  AGEM 

Pauta divulgada em: 
26/02/2015 

Reunião iniciada às: 
10h26 

Término da Reunião às: 
12h03 

 

OBJETIVOS 

Item I – Apreciação e aprovação da ata anterior;  
Item II – Habitação acessível; 
Item III - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 
 

Ausências:  
Municípios: Bertioga, Itanhaém, Peruíbe e Santos. 
Estado: Casa Civil, Esportes, Lazer e Juventude, Turismo, Emprego e Relações do Trabalho, 
Educação, Saúde e Logística e Transportes.  
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador desta Câmara; 
 Procedeu-se a leitura da ata anterior, a qual foi lida e aprovada por unanimidade.  
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 A seguir, foram apreciados os seguintes aspectos; 

 Coordenador parabenizou e agradeceu a presença do novo vice-presidente do 

Condesb Sr. Luiz Carlos Rachid; 

. Sr. Rachid, da Secretaria de Habitação, agradeceu os cumprimentos e comentou que 

estará contribuindo para o desenvolvimento da região; 

. Coordenador destacou sobre a realização de um Workshop entre maio ou junho;  

. Sr. Rachid ressaltou da importância da elaboração de uma proposta de projeto para o 

Workshop e levar para aprovação ao Condesb;   

. Coordenador mencionou que o Item II da pauta ficará para a próxima reunião; 

. Sr. Rachid explicou sobre a mudança na Secretaria de Habitação e propôs que na 

próxima reunião irá trazer os projetos sobre habitação acessível;    

. O Coordenador abriu a palavra aos participantes;  

. Wolmar de Oliveira, de Cubatão, relatou sobre um caso em Cubatão de um pai com 

um filho com deficiência visual e que está com problemas de encontrar profissionais 

qualificados para ministrar aulas nas escolas estaduais do ensino médio e comentou 

que o aluno se encontra sem estudar e que está perdendo o ano letivo;  

. Yara Savine, da Secretaria de Desenvolvimento Social, comentou que irá passar esse 

caso ao responsável pela educação do Estado e solicitou o contato do Sr. Womar;   

. Coordenador solicitou também que fosse realizado uma atualização dos representantes 

da Secretaria de Educação; 

. Maria Angélica, de Guarujá, mencionou sobre a falta de recursos humanos nas escolas 

do município para atender as crianças com deficiência e citou também sobre a falta de 

acessibilidade nas escolas;      

. Marcos Pelegrini, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, informou sobre 

os recursos disponíveis para os municípios da RMBS do programa Praia Acessível;  

. Coordenador reforçou dizendo sobre a retomada dos acessos ao Praia Acessível e 

fomentar a qualidade de serviço de atendimento;     

. Citou para que cada município verifique a destinação de recursos do programa Praia 

Acessível; 

. Dra. Vera Lucia, do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, 
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informou que não houve reunião em janeiro dos Conselhos e que houve uma 

videoconferência e foram mudados os eixos que devem ser tratados em relação a 

pessoa com deficiência; 

. Reliazação das Conferências Municipais até junho de 2015 e Conferências Estaduais 

até setembro de 2015; 

. IV Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do dia 7 a 9 de 

dezembro de 2015; 

. Yara Savine destacou a importância do contato dos municípios com o Núcleo 10; 

. Dra. Vera Lucia anunciou que dia 9 a 12 de abril de 2015, o Centro de Exposições 

Imigrantes, será palco da 14º edição da Reatech – Feira Internacional de Tecnologias 

em reabilitação, inclusão e acessibilidade;  

. Coordenador ressaltou que o Sr. Rachid irá conversar com os prefeitos de Mongaguá e 

Peruíbe em relação ao transporte municipal que não possui acessibilidade;   

. Luzia Duarte, do CMIPD de Mongaguá, expôs das dificuldades enfrentadas também 

com as crianças que possuem autismo nas escolas;   

. Coordenador destacou que o Sr. Rachid irá procurar o prefeito para levar os problemas 

ao seu conhecimento;  

. Próxima reunião dia 01 de abril de 2015;  

 Não havendo mais nada a tratar foi declarado pelo Coordenador encerrada a reunião. 
 

 
Santos, 4 de março de 2015 

 
 

 
 

DANIEL REIS DA SILVA 
Coordenação 

 
 
 
 
EVANDRO BARROS DA SILVA  
Secretário 


