
 
Ata de Reunião da Câmara Temática dos Direitos da Pessoa com Deficiência N 005/16 

 

CT DPD 005.16  

DADOS GERAIS 

Data: 01/06/2016 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  

Yara Savine Sec. Est. Desenvolvimento Social 

Glaucia Maria C. de Mattos Marinho PM São Vicente 

Fernando Meletti Sec. Estado Logística e Transportes 

Wolmar de Oliveira PM Cubatão 

Convidados  

Vera Lucia F. Vasques ATRADEF 

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

Cláudia Regina Donadio da Silva PM Cubatão 

Daniel Monteiro Conselho Municipal de Santos 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Marcelo Hermsdorf AGEM/Estagiário 

Abmael Marcelo dos Santos Conselho Municipal Guarujá 

Ana Paula Strafacci Teixeira PM Santos 

Márcia Regina Andrella Vassallo PM Mongaguá 

Shirley Maria S. Nagai Condefi Bertioga 

Daniela de Oliveira Passos PM São Vicente 

Ireni Souza de Oliveira PM São Vicente 

Charles Pereira do Prado Peruíbe 

Kerliane Rodrigues do Carmo Condef Peruíbe 

Fabrícia Sales Cavalcante PM Itanhaém 

Flavia Izilda Silvestrini Depto. Educação 

Karen Keller PM Bertioga 

Selma Vicente D’Agrella PM Guarujá 

Fabiana Gonçalves Bonifácio PM Bertioga 

Joilson Marcondes Alves PM Praia Grande 

Ethel Nascimento Schad PM Guarujá 

Pauta divulgada em: 
24/05/2016 

Reunião iniciada às: 
10h05 

Término da Reunião às: 
12h10 

 

OBJETIVOS 

Item I – Apreciação e aprovação da ata anterior; 

Item II – Atendimento Educacional Especializado; 

Item III – Assuntos de interesse metropolitano. 
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 Ausências: 

- Estado: Casa Civil, Esporte, Lazer e Juventude, Turismo,  Direitos da Pessoa com Deficiência, 

Educação, Transportes Metropolitanos, Habitação e Saúde. 

- Justificativa de ausência: Secretaria de Estado de Educação – João Bosco, Transportes 

Metropolitanos – Luciene Theodoro e Maíra Maciel Leite 

 

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

seguintes aspectos: 

- Explanação pelo Coordenador sobre a reunião anterior e expôs o porquê a Promotoria 

Pública tem atendido os pedidos das mães que após tentarem todos os recursos e não serem 

atendidas, recorrem a Promotoria. Citou também a necessidade de todos se unirem num 

mesmo propósito seguindo o lema “Nada sobre nós sem nós”; 
 

- No dia vinte e dois de junho haverá uma reunião extraordinária , para tratar dos assuntos da 

saúde, onde ha urgência para, tratar desses assuntos; 
 

- A representante de Bertioga a Srª Shirley, citou que mesmo com a ausência do Sr. João  

Bosco por estar em uma reunião em São Paulo , nada impede de continuarem buscando 

soluções para atender as necessidades das crianças que ainda não estão sendo alfabetizados, 

pelas faltas de curriculum adaptados para as crianças com autismo e outras necessidades 

especiais, mesmo com a luta das mães, ainda não estão as crianças sendo atendidas nas suas 

necessidades;.  
 

- A Srª Márcia  representante da cidade de Praia Grande, citou que a luta deve continuar, pois 

em algumas cidades mesmo com o esforço do professor João Bosco não estão sendo 

atendidos, e que esses vinte seis municípios estão com problemas que devem ser resolvidos 

com urgência, devido as necessidades do aluno, tendo ou não alguma necessidade e que 

através dessas reuniões, todos unidos conquistarão o que se deseja que é atender com os 

materiais didáticos necessários para todas as crianças, independente da forma de 

aprendizagem de cada aluno; 
 

- A representante da cidade São Vicente citou que na última reunião, ela questionou o 

representante da Secretaria de Estado de Educação sobre um problema que está sendo 

protelado há muitos anos e que em vinte e oito de junho em São Paulo, irá questionar o 
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porquê está demorando tantos anos para o Estado atender os pedidos das mães e dos 

professores sobre a realidade das crianças com laudo e sem laudo, desde que as crianças 

sejam diagnosticadas;  
 

- O Coordenador explicou que como a moeda tem os dois lados, precisamos ouvir os dois 

lados para entender o porquê da demora que está ocorrendo, sendo chamado a atenção  até 

da imprensa, pelo jornal A Tribuna, que esteve em frente ao colégio, filmando as filas dos 

alunos, para vagas de profissionais da educação especial. Explicou que essas temáticas devem 

ser protocoladas para serem estudadas para solução desses problemas; 
 

- A representante da cidade de Praia Grande, a Srª Márcia, explicou que o Estado providenciou 

verbas para as cidades pelo TAC, para atender a compra de todos os materiais necessários e 

todas as necessidades dos alunos, inclusive com acessibilidade para todos; 
 

- O representante de Cubatão, Sr. Wolmar, explicou que a evacuação escolar que está havendo 

lá na cidade é causada pela falta de condução adaptada para atender as crianças; 
 

- Colocou que ficou indignado com o termo escrito na ata da reuniãoanterior, sobre “um 

deficiente sem braço” e que ele está com está deficiência há trinta e três anos, devido a um 

acidente de moto, onde ele perdeu um braço e uma das pernas, mas que isso não o impede 

de continuar na luta a favor das pessoas com deficiência. Sendo que a Sra. Luciana Freitas 

Lemos dos Santos, da AGEM, pediu desculpas e acertou-se de ser retificada a referida ata; 
 

- O Coordenador disse que através da orientação da Srª Carolina, representante do Estado, 

pediu que todas as cidades escrevam sobre suas necessidades e protocolem na Secretaria 

Estadual de Educação; 
 

- A representante da cidade de Itanhaém, citou que na sua cidade existe também o transporte 

adaptado para facilitar a vida dos alunos e que não ficou satisfeita com as respostas da 

representante do Estado, quanto ao atendimento das crianças especiais e através do Programa 

Cuidar, todos os meses se reúnem todas as Secretarias para que seja colocadas suas 

necessidades; 
 

- A representante da cidade de Bertioga colocou que não houve respostas satisfatórias a suas 

perguntas, pois estão lutando há três anos sobre a inclusão e que só não houve fiscalização, 

nada acontece a contento; 
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- O Coordenador citou que seria bom que apresentassem ponto a ponto, estes 

questionamentos para pautar em um documento para que todos os questionamentos 

apresentados pelos municípios, sejam apresentados a Secretaria de Estado; 
 

- A representante da cidade de Peruíbe colocou que não há acessibilidade em todas as escolas, 

onde os estagiários são quem cuidam dos cadeirantes e que algumas crianças retornam para 

suas casas com as mesmas fraldas que saíram de manhã da suas casas. Também citou que 

nas escadas faltam as faixas próprias para orientar as pessoas com baixa visão; 
 

- A representante da cidade de Praia Grande mencionou que temos que parar com a mania do 

jeitinho brasileiro para adequar as suas necessidades e levar os problemas para quem tem a 

responsabilidade para resolver os problemas.  
 

- O Coordenador apontou que os municípios tem que enviar documentos ao Estado, para que 

quando forem questionados os municípios sobre os problemas esteja tudo documentado e que 

formem uma comissão para irem ao Estado apresentarem o que foi  oficializado. O Estado não 

agiu em favor das demandas dos municípios, foi solicitado a Srª Márcia que fique encarregada 

de encabeçar esse problema.  
 

- A representante da cidade de Bertioga mencionou que a quatro anos as mães das crianças 

com deficiência, criaram uma cartilha para orientar essas mães, quanto ao acompanhamento 

nas matrículas escolares. Ainda sobre Bertioga, foi citado que devido as necessidades nesta 

inclusão, há também a necessidade de contratar enfermeiros, criando uma melhor interação 

entre a educação, saúde e assistência; 
 

- Foi apresentada proposta pelo Coordenador de Protocolar na Secretaria de Educação do 

Estado, no Largo do Arouche e mostrar claramente as nossas necessidades, indo ao Estado. 

Foi informado que irá apresentar aos nove prefeitos da nossa região e em seguida subir a 

serra para os órgãos competentes; 
 

- A representante da cidade de Mongaguá citou que nem todos os alunos na fase inclusão 

necessitam de um cuidador; 
 

- O Dr. Daniel Reis citou que irá criar um grupo no aplicativo whattsapp para que todos os 

componentes do grupo possam se comunicar em qualquer lugar, somente assuntos 

específicos, não bate papo. Também solicitou que a representante da cidade de Praia Grande 

providencie o agendamento com o Estado, o mais rápido possível; 



 

 

Ata de Reunião da Câmara Temática dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência 

005/16 

 

CTDPD 005.16 

 

 

 

5 

REGISTROS 
 

- Em seguida foi passada a palavra a Srª Yara, que citou o caso das mães que possuem 

crianças com síndrome de microcefalia sobre o benefício BPC e outras necessidades, e queiram 

enviar por e-mail para a AGEM e a Secretaria da CONDESB irá repassar para todos os 

componentes; 
 

- Irá haver uma reunião extraordinária, no dia vinte e dois de junho as nove e trinta minutos, 

com a convocação da Srª Lígia, da Secretaria de Estado de Saúde e a Diretoria DRS IV da 

Região; 
 

- No dia seis de julho de dois mil e dezesseis será realizada a reunião ordinária; 
 

 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 


