
 
Ata de Reunião da Câmara Temática Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência N 006/14 

 

CT DPD 006.14  

   DADOS GERAIS 

Data: 02/07/2014 Local: Auditório da AGEM Horário: 9h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Julio de Souza Neto Prefeitura de Bertioga 

Silvana Rodrigues Costa PM Itanhaém 

Daniel Reis da Silva PM Guarujá 

Marcia D.T.N. Faria PM Praia Grande 

Tânia Vieira Lomas Sec. Est. Saúde 

Luciene Theodoro Sec. Est. de Transportes Metropolitanos 

Luiz Carlos Rachid Sec. Est. Habitação 

Convidados:  

Camila Cristina Santos Sec. Est. de Emprego e Relações do Trabalho 

Edimara Aparecida Canela SECID/CODEP Santos 

Clóvis Pimentel Junior Sec. Estadual de Educação 

Vera Lucia F. Vasques CEAPCD/SP 

Evandro Barros AGEM/Estagiário 

Luciana Freitas Lemos dos Santos Casa Civil/SSDM/AGEM/Condesb 

Pauta divulgada em: 
25/06/2014 

Reunião iniciada às: 
09h30 

Término da Reunião às: 
11h50 

 

OBJETIVOS 

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

 

REGISTROS 
 

Ausências:  
Municípios: Cubatão, Mongaguá, Peruíbe e São Vicente 
Estado: Esportes, Lazer e Juventude, Turismo, Desenvolvimento Social, Direitos da Pessoa 
com Deficiência e Logística e Transporte 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador desta Câmara; 

 Procedeu-se a leitura da ata anterior, a qual foi lida e aprovada por unanimidade.  
 A seguir, foram apreciados os seguintes aspectos: 

 Verificação da presença dos membros e solicitação de atualização na composição dos 

membros da CT. Foi decidido aguardar a atualização que será feita pela Secretaria 
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REGISTROS 

Executiva junto com as demais CT’s; 

 Em continuidade, foi feito o estabelecimento de metas e integração regional de 

cadastro de transporte; 

 No estabelecimento de metas, se estabeleceu: 

. Acessibilidade turística metropolitana, através de ações regional que torne a região 

acessível a todos; 

. Elaboração de uma cartilha regional, visando à orientação de como lidar com a pessoa 

com deficiência a ser entregue nas escolas, nos quiosques  etc.; 

. Criar como divulgação instrumento de divulgação, meios através de campanha 

audiovisual, e outros meios de comunicação de alcance regional; 

. Realizar Oficina de Capacitação direcionada a fiscalização de execução das obras, visto 

que não há fiscalização adequada nos termos da NBR 9050; 

. Realização de eventos alusivos ao dia 21 de setembro, dia Mundial dos Direitos das 

Pessoas com Deficiências, nos municípios com ações de inclusivas; 

. Interagir com as associações comerciais, clubes de servir e demais órgãos da 

sociedade, para orientar e capacitar quanto a turismo acessível; 

. Elaborar um senso regional, utilizando com a participação da Secretaria de Estado da 

Habitação e áreas responsáveis dos municípios, CRES para revalidar e atualizar 

informações; 

. Elaborar proposta de um selo de acessibilidade que poderá ser chancelado pela 

Secretaria, com premiação; 

. Sugerido que as Prefeituras criem comissão composta por todas as Secretarias para 

orientação e discussão de como tratar a pessoa com deficiência; 

. Estudar a possibilidade de implantação de programa reabilitação por equoterapia 

regional; 

. Para inicios das ações foi sugerido pelo Sr. Rachid, convidar o Santos Convention 

Bureau e associações afins, para participar do projeto turismo acessível e elencar 

propostas para apresentar ao Condesb; 

 A seguir foi proposta a criação de um grupo de trabalho; a proposta foi aceita e 

aprovada por unanimidade, formando a seguir o grupo de trabalho, composto por: 

Julio/Bertioga, Santos, Sec. Habitação, Silvana/Itanhaém e STM; 
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 Assuntos gerais: 

- Saúde – informou que este é um ano de discussão de pontos dos municípios, com 

grupo de condutor dentro da saúde, com componentes de todos os municípios da 

RMBS, importância que todos saibam as formas de encaminhamento; 

- Inauguração da Rede de Atendimento Luci Montoro -  pontos de atenção à saúde, 

cada município tem uma unidade que irá fazer a avaliação se o paciente será 

encaminhado para atendimento na Rede Luci; 

- Apresentação da Rede de Cuidados e da Rede Luci – foi proposto de fazerem 

apresentação em reunião desta CT; 

-  Quanto a reabilitação por equoterapia, foi informado que já existe um atendimento de 

equoterapia regionalmente, em Santos e São Vicente.  Itanhaém e Praia Grande 

também tem só que é particular. Esclarecido que é uma discussão que pode ser feita, 

depende de cada gestor municipal entender quais são os equipamentos a serem 

incluídos na sua rede de atendimento. Na linha da rede de cuidados ele seria um 

ponto de atenção dentro da linha terapêutica de cada município. O Plano da Rede de 

Cuidados tem evolução constante hoje não existe informação da criação de um plano 

regional. É utilizada a base IBGE que são dados declaratórios, não é uma questão 

imediata; 

- Santos – realização de Fórum de empregabilidade, na Escola Carmelita; 

- Comitê da Copa fiscalização de questões de acessibilidade/melhorias- restaurantes; 

- Pedido que se veja a acessibilidade da Casa do Trem bélico; 

- Bertioga - facilitações, Prêmio Mário Covas Praia Acessível; Acessibilidade turística 

projeto de Bertioga, estimular os hotéis a se adaptarem, para tornar Bertioga um polo 

de turismo acessível; 

- Itanhaém - proposta que seja feita reunião com os representantes do município nas 

Câmaras; 

- Convênio com a EMTU da carteira de transporte não foi assinado; 

- Fecharam o Plano Diretor, próximo passo é ir para a Câmara, já fizeram audiência 

pública; 

- Guarujá - projeto de Praça Acessível ao ar livre, semana que vem o Estado começa a 

construção, serão onze equipamentos de ginástica para pessoas com deficiência, tendo 
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anexo um espaço de lazer para criança, com espaço para estacionamento prevista 

inauguração para setembro; 

- Praia Grande - produção de cartilha de como lidar com a pessoa com deficiência 

entregue nas escolas, nos quiosques e está no portal da cidade; 

- Problema na fiscalização durante a execução das obras, não há fiscalização adequada 

faltam rampas, banheiros adaptados, pisos táteis; 

- Respeito a CF todos tem direito de educação, de direito de ir e vir; 

- Proposta de Realização de diagnóstico regional ; 

- Secretaria de Habitação - Informado que a CDHU já apresentou suas ações de 

acessibilidade nesta CT ; 

- Secretaria de Educação - lembrado sobre a semana de comemoração de 9 de julho, 

Revolução Constitucionalista, a Associação de Combatentes de 32 está desenvolvendo 

junto com a PM de Santos a semana da Revolução Constitucionalista – programação: 

exposição, visita ao mausoléu, realização de missa, solenidade; 

- Convidar a EMTU para participar das reuniões; 

- Renovação do TAC de Acessibilidade - prazos para as escolas se adaptarem, reunião 

do Conselho Estadual, proposta de ser feita alteração;  

- Núcleo 10 pediu anulação do TAC; 

- Experiência do município de São Paulo sobre pesquisa encaminhada junto com a conta 

de luz, retorno mínimo;  

 Não havendo mais nada a tratar foi pelo Coordenador declarada encerrada a reunião, 
convocando os presentes para a próxima reunião a realizar-se no dia 6 de agosto. 

 

 
Santos, 2 de julho de 2014. 

 
 
 

DANIEL REIS DA SILVA 
Coordenação 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
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Secretária 


