
 
Ata de Reunião da Câmara Temática dos Direitos da Pessoa com Deficiência N 004/16 

 

CT DPD 004.16  

   DADOS GERAIS 

Data: 04/05/2016 Local: Auditório da AGEM Horário: 09h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Daniel Reis da Silva PM Guarujá 

Marcia Duarte Faria PM Praia Grande  

Silvana Rodrigues Costa PM Itanhaém 

João Bosco Arantes Braga Guimarães Sec. Estado de Educação 

Fernando Meletti Sec. Estado Logística e Transportes 

Wolmar de Oliveira PM Cubatão 

Adriana Soares Alves Borges PM São Vicente 

Convidados  

Vera Lucia F. Vasques ATRADEF 

Marinalva S. Cruz Sec. Est. Emprego e Relações do Trabalho 

Cláudia Regina Donadio da Silva PM Cubatão 

Venuzia Fernandes PM Santos 

Carla Teixeira Gonçalves Pierry PM Cubatão 

Caroline de Souto Brranco Coutinho AGEM 

Simone Eleno de O. Loureiro PM Cubatão 

Daniel Monteiro Conselho Municipal de Santos 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Marcelo Hermsdorf AGEM/Estagiário 

Carolina L. R. quedas Castelli Ec. De Estado de Educação 

Claudia R.S. Cunha MÃE 

Solange Lara Pupo Comped 

Abmael Marcelo dos Santos Conselho Municipal Guarujá 

Ana Paula Strafacci Teixeira PM Santos 

Fabrícia Izilda Silvestrini PM Mongaguá 

Márcia Regina Andrella Vassallo PM Mongaguá 

Maria Estela Couto Ayalo Penalva PM Guarujá 

Shirley Maria S. Nagai Condefi Bertioga 

Daniela de Oliveira Passos PM São Vicente 

Ireni Souza de Oliveira PM São Vicente 

Pauta divulgada em: 
26/04/2016 

Reunião iniciada às: 
10h15 

Término da Reunião às: 
13h20 

 

OBJETIVOS 

Item I – Apreciação e aprovação da ata anterior; 

Item II – Atendimento Educacional Especializado – Danilo Damo – Diretor e Carolina L.Reis 
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OBJETIVOS 

Quedas Catlli – Técnica Responsável, do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado da Secretaria 

de Estado de Educação; 

Item III – Assuntos de interesse metropolitano. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 

- Municípios: Peruíbe. 

- Estado: Casa Civil, Esporte, Lazer e Juventude, Turismo, Desenvolvimento Social, Direitos da 

Pessoa com Deficiência, Transportes Metropolitanos, Habitação e Saúde. 

- Justificativa de ausência: Secretarias de Estado de Desenvolvimento Social –Vera Teresa Alves 

P. dos Santos, dos Transportes Metropolitanos – Maíra M. Leite 

 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática e foram discutidos os 

seguintes aspectos: 

- Importância desse Encontro com o Núcleo Estadual Pedagógico Especializado, juntamente com 

as Delegacias de ensino da Região Metropolitana da Baixada Santista, os quais trarão 

informações para que conjuntamente se possa encontrar soluções para os problemas 

apresentado nesta região metropolitana; 

- União de esforços para encontrar soluções - principal objetivo do encontro; 

- Apresentação dos presentes; 

- Devolutiva aos presentes sobre a importância que foi a Conferência Nacional da Pessoa com 

Deficiência, onde foram aprovadas oitenta e nove propostas; 

- O Coordenador informou que também como representante da OAB foi procurado por mães de 

filhos com deficiência para ajuizar as suas necessidades; 

- O Dirigente Regional de Educação da região de Santos, João Bosco, explicou sobre o trabalho 

na Secretaria de Estado de Educação, a enormidade de crianças que não tinham o laudo dos 

seus problemas e que sem o laudo na Secretaria de Estado de Educação não sabem como 

fazer e que especialistas seriam necessários para atender a sua demanda na área escolar; 

. A Portaria 61, de 2011 norteia de como fazer, a qual foi aprimorada no ano de 2015; 

. CAPE lutou para que Santos fosse polo; 

. Hoje dentro da Diretoria de Ensino há um núcleo de especialistas em educação especial; 

. Identificação do público alvo de educação; 
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REGISTROS 

. Legislações próprias do Estado e dos municípios 

. Grande obstáculo é a existência de duas regras: contratação de cuidador - para o Estado não 

atende a parte pedagógica; 

. Panorama atual da Diretoria Regional de Ensino; 

. Seguem as orientações da Secretaria de Estado da Educação; 

. Os familiares que não tem as suas necessidades assistidas vão ao Promotor Público solicitar 

intimação do municípios para que se cumpra; 

. Em Santos possuem salas de recursos e contratarão profissionais para a capacitação dos 

alunos, tudo dentro da Lei; 

. O sr. João, Supervisor da Regional de São Vicente explicou que a sua Regional está realizando 

os seus trabalhos acompanhando o que vem realizando em Santos, em São Vicente e em 

outras cidades; 

. Há cinco salas para inclusão e salas de recursos. O trabalho de inspensão é constante para 

aproximação e verificação de suas necessidades, onde há cinco supervisores na diretoria de 

São Vicente para atender também os indígenas, cumprindo a legislação estadual;  

. Seguem a mesma linha de trabalho de Santos 

. Peruíbe e São Vicente tem 2 escolas e Praia Grande uma escola de educação inclusiva 

. A representante de Bertioga explicou que lá atendem as crianças inclusivas até no quinto ano; 

. A sra. Daniela de Santos colocou que dentro da visão da inclusão á um trabalho especial com 

algumas faculdades para a tratativa da inclusão; 

. O representante do Conselho Municipal de Santos, Dr. Daniel Monteiro lembrou que é no 

municípios que vivemos e é dentro dos municípios que devem ser concluídos os seus casos; 

. Trabalho feito em Itanhaém; 

. O grande problema hoje é o levantamento do deficiente intelectual; 

. Número muito grande crianças que aparecem cadastrados no sistema; 

. Encontrar um meio de atender – Bertioga; 

. Perguntou se a maioria dos municípios tem educação inclusiva no primeiro estágio; 

. Santos trabalha através de projetos; 

. Recursos são poucos, estão trabalhando com parceria com Universidades; 

. Bertioga falta de agregar o serviço do município para o Estado; 

. Marcia de Praia Grande -  não desvirtuar a política pública, Política Pública de Vier sem Limites 

e que o Professor especialista precisa de capacitação constante; 

. Realizar trabalho conjunto; 

. Posição de juízes; 
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REGISTROS 

. Previsão orçamentária; 

- – Atendimento Educacional Especializado – Carolina; 

. Parabenizou a CT pelo contato com o CAPE; 

. Equipe pequena - 5 técnicos para atender o Estado inteiro; 

. Por volta de 60 mil deficientes na rede do Estado; 

. Barreiras; 

. Salas de recursos por volta de 3500 salas; 

. Importância do CAPE Regional; 

. Questão do cuidador; 

. Professor contratação quem resolve não é o CAPE, usar justificativas legislação; 

. Falta de profissional qualificado; 

. Redes de formação - convênio governo do Estado com a Unesp; 

. Professor auxiliar; 

. Aluno deficiente tem direito além da sala de recurso, reforço, recuperação paralela 

. Rede do Saber – videoconferência; 

. Necessidade de convencimento, da importância para o professor; 

. Barreira atitudinal – mestrado; 

. Resolução n.º 25, de autoria da palestrante atendimento escolar domiciliar 

. Tem 8 casos no Estado, um é de Santos; 

. Atendimento domiciliar, hospitalar e de hospital de custódia (transtornos mentais) 

. Atendimento - oficio do hospital com a demanda no mínimo 15 dias de internação, 

necessidade de espaço físico; 

. É necessária a manifestação do hospital; 

. Locais de atendimento Eisten, Unifesp; 

. Experiência de Bertioga - trabalho com terceirizados, realização de concurso, capacitação; 

. Necessidade de especialista em cada síndrome; 

. AEE - Atendimento educacional especializado, não é real; 

- Daniel - objetivo da CT quando chamou essa reunião foi devida a problemática que os 

municípios estão tendo; 

- Enxergar a nossa realidade e procurar uma solução referente a pessoa com deficiência 

- Bosco propôs mapeamento dos alunos, em qual rede; 

- E o que são DI, DA; 

- Bertioga - necessidade de respaldo do Estado; 

- Descaso muito grande dos profissionais; 
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REGISTROS 

- Todos tem que estar envolvidos, até a atendente da lanchonete; 

- João são encaminhados materiais para os municípios e fornecem capacitação; 

- João acabar com o preconceito de ser Estado ou do município necessidade de se ter uma 

bandeira única; 

- Próxima reunião, dia 08/06/16, às 9h30, trazer mapeamento e a demanda de cada município; 

- Sergio de Cubatão, importância e avanço desse trabalho; 

- Propôs que Diretoria Regional de Santos sente com a Secretaria de Cubatão para acertar as 

demandas, problemas concretos. 

 Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião. 

 
 
 
 
 
 

Santos, 4 de maio de 2016 
 
 
 

DANIEL REIS DA SILVA 
Coordenação 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS  
Secretária 


