
 
Ata de Reunião da Câmara Temática dos Direitos da Pessoa com Deficiência N 005/15 

 

CT DPD 005.15  

   DADOS GERAIS 

Data: 05/08/2015 Local: Auditório da AGEM Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

José Augusto Coelho Filho  PM Bertioga 

Daniel Reis da Silva PM Guarujá 

Márcia D. T. N. Faria PM Praia Grande 

Eduardo Ravazini PM Santos 

Gláucia Maria C. de Mattos Marinho PM São Vicente 

Armando de Barros Se. Est. de Emprego e Relações do Trabalho 

Luciene Theodoro  Sec. Est. de Transportes Metropolitanos 

Convidados:  

Fernando Meletti Departamentos de Estradas e Rodagem – 
DER 

Luiz Henrique Gonçalves Sec. Est. Emprego e Relações do Trabalho 

Vera Lucia F. Vasques CEAPCD/SP 

Vera Teresa A. Palavicini dos Santos DRADS 

Luiz Henrique Gonçalves SERT 

Daniel de Moraes Monteiro  

Luciana Freitas Lemos dos Santos  AGEM 

Igor Melo de Souza AGEM/Estagiário 

Pauta divulgada em: 
29/07/2015 

Reunião iniciada às: 
10h15 

Término da Reunião às: 
11h50 

 

OBJETIVOS 

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

 

REGISTROS 

Ausências:  
Municípios: Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbee e São Vicente 
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Turismo, Direitos da Pessoa com Deficiência,, Logística e 
Tansportes, Educação, Saúde e Habitação. 
Justificativas de ausência: Secretaria de Estado de Saúde e Desenvolvimento Social 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática;  
 Foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Acréscimo a pauta; 
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- Leitura e aprovação da ata anterior; 

- Apresentação Praia Acessível, devido as férias dos representantes foi suspense; 

- Virada Cultural inclusive; 

. Proposto que seja feita virada cultural inclusiva regional; 

. Tentar o Teatro Guarany, em Santos; 

. Ideia é fazer itinerante, cada ano em cada cidade – proposta; 

. Quanto mais cidades fizerem, dará mais aspecto regional; 

. Necessidade de recursos financeiros;  

. Acessibilidade na platéia, São Paulo Cia. de Dança, remunerou os profissionais e 

trouxeram o espetáculo com acessibilidade, com participação do próprio exibidor; 

. Qual é a proposta da apresentação? 

. Publicizar a questão da pessoa com deficiência na região; 

. Se será utilizada a data do dia 03.12 ou se vai estender por mais dias;  pulverizar; 

. Aproveitar a data da data da estadual; 

. Bertioga já está indo para a quinta virada, escolhem sempre um sábado, no dia 3 

aberto ao público, nos quiosques  dividem em baias onde são feitas apresentações e 

també vendem arte e artesanatos; 

. SESC manda performance para fazer o atrativo; 

. Colocam  praia acessivel e caiaque adaptado, nos outros dias continuam com várias 

atividades 

. Daniel  site do programa da virada inclusive, colocar a programação de todos os 

municípios; 

. Ter um evento da regiáo metropolitana, pois de repente tem municípios que nem 

pensaram nisso, o que querm são atividades para todos; 

. Inclusão com a CT de Cultura, instigar a virada inclusiva com a cultural; 

. Ver recurso com a Secretaria de Estado; 

. Evento realizado com a PM de Santos, fazer com dança jnterativa, dança circular – foi 

sugerido, além da capoeira; 

. Inclusão de dança no programa acessível, já utilizaram o espaço do Emissário; 

. Em Sao Vicente foi feita atvidade de capoeira na Praça da Biquinha; 
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. Convidar Pauê para trabalhar em conjunto; 

. Abertura dia 04.12; 

. Escolha de local acessível: SESC, teatro municipal de Guarujá, Palácio das Artes, teatro 

Guarani, em Santos; 

. Convidar Sasha para participar da próxima reunião; 

. Levantamento do que se tem e o que se quer em cada município; 

. Dra. Vera irá ver material da virada inclusive; 

. Falarão com Pellegrini; 

- Workshop da Habitação - trazer alguma coisa na próxima reunião; 

- Cartilha - trazer para a próxima reunião; 

- Praia acessivel - recursos, verificar cada cidade o que tem e trazer projeto para o 

FUNDO; 

- Visitar os municípios de Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe que estão muito ausentes das 

reuniões 

- Assuntos gerais: 

- Reclamação de acesso a Vila Belmiro - experiência em dia de  jogo, no Dr. Daniel 

Monteiro não teve atendimento do clube, não houve acolhimento, ausência de 

prestação de atendimento digno, não conseguiu entrar no estádio; 

- Encaminhar sugestão ao Condesb para se manifestarem em  relação a acessibillidade 

em todos os seus gêneros; 

- Agendar visita a Vila Belmiro - Dra. Vera, Ravazzini, Daniel Reis e Daniel Monteiro; 

- Vera Teresa da DRADS falou sobre o plano regional de Educação e curso de 

capacitação de gestores, CT Educação abriu para sugestões; 

- Daniel Monteiro palestras sobre a Convenção das pessoas com deficiência dessa  

região; 

- Pensar em temas a serem trabalhados na formação de gestores; 

- Ravazinj – disseminação/ sensibilização, se colocou a disposição de fazer uma palestra 

de sensibilização e que recebe muita queixa, que não encontra nas escolas do Estado 

acessibilidade arquitetônica; 

. Daniel Monteiro falaria sobre a convenção; 
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. Marcia já teve essa experiência em Praia Grande e o problema é a sensibilização; 

. Sensibilizacão e legalidade; 

. Experiência do Guarujá foi excelente; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 5 de agosto de 2015 

 
 
 
 

DANIEL REIS DA SILVA 
Coordenação 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


