
 
Ata de Reunião da Câmara Temática dos Direitos da Pessoa com Deficiência N 007/16 

 

CT DPD 007.16  

DADOS GERAIS 

Data: 03/08/2016 Local: Auditório da AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Daniel Reis da Silva PM Guarujá 

Bruno Guazzelli Filho PM Bertioga 

Marcia Duarte Faria PM Praia Grande  

Fernando Meletti Sec. Est. de Logística e Transportes - DERSA 

João Bosco Arantes Braga Guimarães Secretaria de Estado de Educação 

Gilberto Antonio da Purificação Junior Sec. Est. dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

Convidados  

Vera Lucia F. Vasques ATRADEF 

Claudia Regina Donadio PM Cubatão 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Bárbara AGEM/Estagiária 

Shirley Maria S. Nagai Condefi Bertioga 

Matilde Perez Quintairos Secretaria de Estado de Educação 

Pauta divulgada em: 
29/07/2016 

Reunião iniciada às: 
10h23 

Término da Reunião às: 
12h44 

 

OBJETIVOS 

Item I – Apreciação e aprovação da ata anterior; 

Item II – Encontro de Apresentação do Programa Estadual de Prevenção e Combate contra 

Violência a Pessoa com Deficiências; 

Item III – Avaliação das Providências no Atendimento Educacional e Saúde da Pessoa com 

Deficiência; 

Item IV – Assuntos de interesse metropolitano. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 

- Municípios:  Itanhaém, Mongaguá e Santo e São Vicente; 

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

Relações do Trabalho,  Transportes Metropolitanos, Habitação e Saúde. 

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

Theodoro e Maíra Maciel Leite e Desenvolvimento Social – Yara Savine 
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 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática e foram discutidos os 

seguintes aspectos: 

- Leitura da pauta; 

- Apreciação e aprovação da ata da reunião anterior mas alterar o Item III - Lei n.° 5.830/2015 

- limitação do número de alunos 15 a 20 alunos na sala que tenha 2 ou 3 alunos na condição 

de aprendizagem necessidades especiais; 

. Matilde tem que ser vista com muito critério; 

. João Bosco. Dirigente Regional de Ensino, informou que a lei apenas autoriza; 

- Shirley levantou a questão de trabalho em conjunto nas escolas, a separação é muito grande, 

situações muito diferentes, os professores auxiliares, currículo adaptado; 

- Mascarar a situação; 

- Matilde informou que é feita avaliação da aprendizagem do aluno; 

- João Bosco disse que na Baixada Santista há um problema grande quanto se a escola é 

estadual ou municipal; 

- Responsabilidade atendimento; 

- A sociedade brasileira não aceita o deficiente, o idoso fica na casa de repouso não com a 

família e nas escolas também é assim; 

- Melhor coisa é o dialogo e se basear na legislação; 

- É preciso não cobrar do outro em reunião e sim trabalhar em conjunto; 

- As pessoas não estão preparadas; 

- Ter a consciência, se tem orçamento; 

- Necessidade de que seja falado, que tenha ação, monitoramento e acompanhamento; 

- Claudia, de Cubatão, informou que visitaram todas as escolas estaduais e municipais, 

parabenizou o avanço e disse que fizeram levantamento o qual foi entregue ao Coordenador 

desta CT; 

- O trabalho existe mas os pais não levam o aluno; 

- Problemas de acessibilidade; 

- João Bosco advertiu que deveriam ter pedido autorização a Diretoria Regional de Ensino para 

visitar as escolas estaduais; 

- Em relação a o transporte o Diretor Regional de Educação informou que Cubatão não 

conseguiu honrar essa questão e não regularizaram; 

- Sala de recursos mexer na legislação para ser flexível; 
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- Flexibilização da legislação; 

- Gilberto, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência colocou a- preocupação com a 

segregação com o uso da sala de recursos; 

- Sensibilização quanto a segregação; 

- Marcia, de Praia Grande, falou da sua experiência em relação a inclusão; 

. Nunca se vai conseguir que todos pensam igual; 

. Trabalho realizado em Praia Grande; 

. Não pode descaracterizar; 

. Política pública do município; 

. Em Praia Grande tem a anos a política pública de redução do número de alunos por sala; 

. Capacitação feita on line; 

. Aprendizagem - alunos com os conteúdos dos anos; 

. Não pode esquecer a função social da escola; 

. Mudar um pouco o foco; 

. Ter bom senso; 

- Shirley de Bertioga colocou sobre a padronização afirmando que é só para o que consegue 

chegar a uma faculdade; 

- João Bosco esclareceu que as salas de recursos das escolas estaduais são abertas também 

para alunos de escolas municipais e particulares; 

- Sala multifuncional o AEE é itinerante; 

- João informou que a Profa.  Matilde está fazendo estudo sobre a quantidade de alunos 

cadastrados com TEA - transtorno do espectro autista, cadastrados no sistema das escolas; 

- Dificuldades com laudos de TEA; 

- Crescimento do aumento de autistas; 

- Avanços da Secretaria de Educação de SP - progressão continuada, certificados, informática; 

- Lei da transparência, site das escolas; 

- Ouvidorias, Diretores, reuniões de pais, conselhos municipais; 

- Daniel parabenizou o Dirigente de Educação da Regional de Santos quanto ao solucionamento 

das questões levantadas nesta CT; 

- Quanto a questão da saúde, informou que a sra. Nancy justificou ausência; 

- Informou que ficou anteriormente acertado que cada representante faria o levantamento das 

necessidades do seu município, já passaram para a Nancy sobre o Luci Montoro; 
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. Definido que será pedido ao Secretário que as demais cidades sejam atendidas, 

emergencialmente, pela unidade móvel,  estão aguardando resposta das sras.  Paula Covas e 

Nancy, ambas da Secretaria de Estado de Saúde; 

. Quando e como depende das informações dos municípios, das demandas; 

- Item II - Encontro de Apresentação do Programa Estadual de Prevenção e Combate contra 

Violência a Pessoa com Deficiências - elegeram 5 municípios: Itanhaém, Santos, Guarujá, Praia 

Grande e Bertioga; 

- Será no dia 09.08.16; 

- Para os demais municípios será pedido via mail pela Coordenação desta CT; 

- Informes: 

. Dra. Vera evento de educação inclusiva dias 26, 27 e 28/10 - Maria Tereza; 

. Escolheram a data de 26/10, em local a ser definido; 

. Necessário que seja repassado a Coordenadora do eixo; 

. Neste dia, às 16h00 no Gabinete da Prefeita de Guarujá, será dado posse ao Conselho dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência; 

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

 
Santos, 3 de agostojulho de 2016 

 
 
 

DANIEL REIS DA SILVA 
Coordenação 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS  
Secretária 


