
 
Ata de Reunião da Câmara Temática dos Direitos da Pessoa com Deficiência N 001/16 

 

CT DPD 087.15  

   DADOS GERAIS 

Data: 17/02/2016 Local: Auditório da AGEM Horário: 09h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Júlio de Souza Neto APAE/Bertioga 

Daniel Reis da Silva PM Guarujá 

Marcia D. T. N. Faria PM Praia Grande 

Gláucia Maria C. M. Marinho PM São Vicente 

Yara Savine Secretaria de Desenvolvimento Social 

Maira Maciel Leite Secretaria de Transporte Metropolitano 

Convidados  

Joilson Marcondes Alves  COMPED Praia Grande 

Vera Lucia F. Vasques  

Mario Gutiez DAI Bertioga 

Vitalina Costa DAI Bertioga  

Abmel Marcelo dos Santos  Conselho/ Guarujá 

Alexandre Cruz Dos Santos  AGEM 

Gilson Miguel Condesb 

Caroline de Souto Brranco Coutinho AGEM 

Pauta divulgada em: 
10/02/2016 

Reunião iniciada às: 
10h05 

Término da Reunião às: 
11h20 

 

OBJETIVOS 

 

 

REGISTROS 
Ausências  
Municípios: Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e Santos 
Estado: Casa Civil, Esporte, Lazer e Juventude, Turismo, Emprego e Relações do Trabalho, 
Educação, Saúde, Logística e Transportes e Habitação. 
 

 Aprovada a ata da reunião anterior com algumas ressalvas corrigidas pelo 
coordenador. 

 O coordenador iniciou a reunião informando que não foi possível enviar a pauta aos 
membros da Câmara Temática; 

 Pediu para ser verificado junto ao CONDESB quem são os representantes dos 
municípios e órgão do Estado que compõe a Câmara Temática; 

 Foi informado que o CONDESB está realizando a atualização dos representantes para 
o ano vigente; 
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 O primeiro tema abordado foi a questão do Programa Praia Acessível. 

 O coordenador declarou que nem todos os municípios usaram a verba disponível para 
o programa, sento que algumas prefeituras usaram recursos próprios para viabilizar o 
programa; 

 Sugeriu que as prefeituras que não utilizaram a verba, usem para melhorar os 
acessos a praia e assim melhorar a acessibilidade, 

 Segundo o coordenador, no mês de janeiro, ele e um grupo de pessoas visitaram os 

municípios da Baixada e constataram que o acesso às praias, onde há o projeto, está precário: 

 Guarujá: falta esteira; 

 Praia Grande: a rampa de acessibilidade é inadequada; 

 Bertioga: a maioria das cadeiras fornecidas pelo Estado são bem antigas e muitas estão com 

problema nas rodas. 

 Pediu para que as Secretarias responsáveis dos municípios tivessem uma atuação 
maior no Programa Praia Acessível; 

 Pediu para que seja feito um relatório de operação do programa em cada município 
que tem o Projeto e que os gestores de cada local participassem em uma futura 
reunião Câmara Temática; 

 O coordenador sugeriu que mobilizasse a população, por meio das ONGs, para 
facilitar o funcionalidade do Programa; 

 A Câmara vai oficiar a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência sugerindo a 

reciclagem e capacitação dos operadores das cadeiras anfíbias nos municípios da RMBS; 

 Existe uma dificuldade em se manipular as cadeiras anfíbio; 

 O coordenador relatou que existe ONGs com programas iguais na Baixada Santista 
como a do Projeto Capitão do Mar e também pessoas que vendem esse serviço, isso 
já causou alguns problemas e denúncias; 

 Foi informado pelo coordenador a realização da Virada Inclusiva, que foi motivando os 
municípios a fazerem e sendo os municípios solidários aos outros; 

 A 6ª edição da Virada Inclusiva na Baixada Santista acorreu nas cidades RMBS 
exceto Cubatão, nos dias 3, 5 e 6 de dezembro 

 O coordenador pediu para registrar o sucesso da Virada Inclusiva na região e por ter 
sido desenvolvida regionalmente teve um impacto positivo maior; 

 Foi registrado o pedido aos municípios das fotos e vídeos da Virada Inclusiva, pela Sr. 
Vera Lucia, para futura divulgação do sucesso de evento no site oficial; 

 O coordenador destacou a apresentação realizada no dia 2 de dezembro, pelo Dr. 
Daniel Monteiro, sobre a Lei de Inclusão na última reunião da Câmara Temática; 

 De acordo com o coordenador é importante os municípios terem maior conhecimento 
sobre a Lei de Inclusão e pediu para o CONDESB encaminhar a apresentação para os 
membros da Câmara Temática e sugeriu aos municípios que convidasse o Dr. Daniel 
Monteiro para dar a palestra; 
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 O coordenador destacou a importância de se divulgar nos Municípios a nova Lei de 
Inclusão (Lei 13.146/2015); 

 Praia Grande relatou que está trabalhando em um plano diretor e que o processo Inclusão de 
pessoas com deficiência na área de educação já atende todos os parâmetros da Legislação; 

 O Sr. Abmael declarou que o Concelho de Guarujá está empenhado em fazer um 
censo municipal para identificar as demandas das pessoas com deficiência;  

 Bertioga pretende ter maior atuação na acessibilidade na rede hoteleira do município;  
 O coordenador lembrou que a 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

será realizada em Brasília, entre os dias 24 e 27 de abril com o tema "Os Desafios na 
Implementação da Política da Pessoa com Deficiência: a Transversalidade como Radicalidade 
dos Direitos Humanos"; 

 Não havendo nada mais a tratar foi encerrada a reunião. 
 

 
 
 
 
 
 

Santos, 17 de fevereiro de 2016 
 

 
 

DANIEL REIS DA SILVA 
Coordenação 

 
 
ALEXANDRE CRUZ DOS SANTOS 
Secretário 


