
 
Ata de Reunião da Câmara Temática dos Direitos da Pessoa com Deficiência N 006/16 

 

CT DPD 006.16  

DADOS GERAIS 

Data: 06/07/2016 Local: Auditório da AGEM Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Daniel Reis da Silva PM Guarujá 

Marcia Duarte Faria PM Praia Grande  

Glaucia Maria C. de Mattos Marinho PM São Vicente 

Convidados  

Vera Lucia F. Vasques ATRADEF 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Marcelo Hermsdorf AGEM/Estagiário 

Abmael Marcelo dos Santos Conselho Municipal Guarujá 

Shirley Maria S. Nagai Condefi Bertioga 

Matilde Perez Quintairos Secretaria de Estado de Educação 

Pauta divulgada em: 
30/06/2016 

Reunião iniciada às: 
15h00 

Término da Reunião às: 
17h10 

 

OBJETIVOS 

Item I – Apreciação e aprovação da ata anterior; 

Item II – Avaliação do Atendimento Educacional e da Saúde Especializado para PCD; 

Item III – Oficina Temática de Políticas Sociais; 

Item IV – Assuntos de interesse metropolitano. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 

- Municípios: Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, e Santos; 

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

Emprego e Relações do Trabalho, Direitos da Pessoa com Deficiência, Logística e 

Transportes, Transportes Metropolitanos, Habitação e Saúde. 

- Justificativa de ausência: Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos – 

Luciene Theodoro e Maíra Maciel Leite, Logística e Transportes – DER – Fernando 

Rodrigues Meletti 
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 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática e foram discutidos 

os seguintes aspectos: 

- Dispensa da leitura das atas; 

- Aprovação por todos os presentes das atas; 

- Marcia questão de Educação - Marcia, Ireni e Fabricia de Itanhaém, não conseguiram 

se reunir, trocaram ideias pela internet; 

. Questionamentos para perguntar ao Estado quantas salas de AEES tipo 1 e 2 teriam 

nos municípios, público alvo, contra turno da aula, escolas tem acessibilidade 

arquitetônica, materiais pedagógicos, capacitação dos professores; 

. Outra questão é existência de convênios de transporte; 

. Necessidade de discutir com o grupo; 

- A representante da Diretoria Regional de Santos, Matilde Perez Quintairos, informou 

que em relação ao AEE - atendimento educacional especializado que tem salas de 

recursos só nos contra turnos, hoje o professor recebe pela quantidade de alunos; 

- Acessibilidade TAC Estado; 

- Em relação as verbas do Estado foi informado que são distribuídos recursos de acordo 

com a necessidade das escolas- anualmente; 

- O Coordenador levantou preocupação da CT referente a contratação especial de 

Educador para educação especial; 

- A sra. Matilde informou que todas as contratações de Auxiliar de Educador, são via juiz 

e que a contratação do Cuidador está regulamentada; 

- No Estado não tem o profissional Escriba, são professores; 

- Papel do Cuidador; 

- Pensar na dinâmica da escola; 

- Cada caso tem que ser estudado individualmente; 

- Há regulamentação estadual quanto ao número de alunos público alvo de educação 

especial por modalidade de ensino/sala de aula (Lei 15.830/2015); 

- Existe uma legislação que deve ser usada com critério; 

- Fragilidades existentes; 
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- Acionamento do Ministério Público- garantia de direitos; 

- Lei da Inclusão – vigência; 

- Daniel grande problema está na capacitação do professor; 

- Matilde - capacitações a distância na Unicamp e Usp sobre educação inclusiva; 

- Obrigatoriedade de capacitações; 

- Atendimento domiciliar nos municípios; 

- Realização de reunião com pais de crianças de educação inclusiva, não é exclusão; 

- Vera Vasques colocou que  o professor tem que se propor; 

- Questão das contratações de Cuidadores terceirizados; 

- Daniel - fazer gestão junto aos Deputados para que seja feita lei sobre inclusão nos 

editais de concurso público a capacitação na área de educação inclusiva; 

- Trabalhar a capacitação na educação inclusiva; 

- Situação das Apae's; 

- Uso do computador e ferramentas de tecnologias; 

- Saúde - Grupo gestor; 

. Ligia viria dia 01.07; 

. Paula Covas fez gestão com o seu superior; 

. Fizeram entendimento e cancelaram a reunião do dia 01/07; 

. Pediu aos gestores para fazerem levantamento das demandas dos municípios, número 

de órtese e prótese, o que está na fila de espera; 

. A partir dessas informações será feito agendamento de reunião e a gestão; 

. Hoje o Lucy Montoro só atende a população de Santos; 

. Não atendimento de troca de próteses; 

. Criação do centro para downs que atenda também autistas; 

. Trazer profissionais para desenvolver conhecimentos e mostrar que esse centro pode 

ser utilizado pelos TEA -  transtorno do espectro autista; 

. Matilde colocou a necessidade de se basear em conhecimento teórico para fortalecer a 

informação; 

- Oficinas temáticas do Estatuto da Metrópole, importância da participação será 
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realizada no dia 19/07, às 14h00; 

- Reunião em outubro, com Maria Tereza Egler, Professora de Capacitação na Unicamp; 

- Curso de cuidadores pelo Estado; 

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

 
Santos, 6 de julho de 2016 

 
 
 

DANIEL REIS DA SILVA 
Coordenação 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS  
Secretária 


