
 
Ata de Reunião da Câmara Temática Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência N 007/14 

 

CT DPD 007.14  

   DADOS GERAIS 

Data: 06/08/2014 Local: Auditório da AGEM Horário: 9h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Julio de Souza Neto PM de Bertioga 

Daniel Reis da Silva PM Guarujá 

Maria Angélica de Arújo Cruz PM Guarujá 

Marcia D.T.N. Faria PM Praia Grande 

Adriana Soares Alves Borges PM São Vicente 

Tânia Vieira Lomas Sec. Est. Saúde 

Luciene Theodoro Sec. Est. De Transportes Metropolitanos 

Luiz Carlos Rachid Sec. Est. Habitação 

Convidados:  

Elaine da Costa Sec. Est. De Emprego e Relações do 
Trabalho 

Ethel Nascimento Schad CMPCD Guarujá 

Guilherme Cruz PM Guarujá 

Abmael Marcelo dos Santos  

Ana renata B. Ricardo Comissão Permanente de Acessibilidade 

Edimara Aparecida Canela SECID/CODEP Santos 

Vera Lucia F. Vasques CEAPCD/SP 

Evandro Barros AGEM/Estagiário 

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

Pauta divulgada em: 
31/07/2014 

Reunião iniciada às: 
09h45 

Término da Reunião às: 
11h53 

 

OBJETIVOS 

Item I – Apreciação e aprovação da ata anterior;  
Item II – Apresentação da Rede de Cuidadores – Saúde; 
Item III - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 
 

Ausências:  
Municípios: Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e Santos. 
Estado: Casa Civil, Esportes, Lazer e Juventude, Turismo, Desenvolvimento Social, Direitos da 
Pessoa com Deficiência, Educação e Logística e Transporte. 
Justificativa – Educação e dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 
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 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: 

- Aresentação da Secretaria de Estado da Saúde, pela sra.Tania Lomas: 

. Plano regional de cuidados; 

. Abrange Baixada Santista e Vale do Ribeira; 

. Plano de ação; 

. Capacitação no atendimento – acolhimento; 

. Oficinas de orientação com familiars; 

. O que cada equipamento pode ofertar; 

. Classificação internacional de funcionalidade - CIF- utilização pelo grupo conductor; 

. Existência de pesquisas que ainda não foram concluídas; 

. Ministério da Saúde publica linhas terapeuticas avaliadas e aprovadas; 

. Acessibilidade; 

. Estão falando de uma rede de atenção não de equipamentos; 

. A Rede Luci é um ponto de atenção que tem critérios e existem diversos outros pontos 

de atenção; 

. Para chegar a Unidade CER ou na Rede Luci é necessário que passe primeiro nas 

unidades municipais; 

. Necessidade que os municípios atualizem suas necessidades básicas; 

. Maior problema está na deficiência visual; 

. Grupo condutor continua existindo, ele é formado por gestores de saúde e no 

momento estão identificando as demandas, é um grupo bem ativo; 

. O plano foi terminado em maio; 

- Dia 07.08, às 17horas, no Gabinete da Prefeita de Guarujá será a posse do Conselho 

Municipal da Pessoa com  Deficiência;  

- Convite para Tania participar da reunião do Conselho de Guarujá 

- Baixada Santista sem referência na parte de deficiência visual; 

- Proposta de ser feita capacitação através do Condesb; 

- Câmara hiperbárica é um dos equipamentos para tratamento; 
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- Aposentadoria para deficiente visual -  estão sendo negadas, necessidade de ser 

colocado o CIF; 

- Hoje o deficiente está preferindo se aposentar por invalidez do que por deficiência 

visual; 

- Já é postura do grupo condutor disseminar a CIF; 

- Questão de capacitação - Unifesp é um fio de condutor interessante, local pontual; 

- Necessidade de como pré requisito conhecimento de libras; 

- Curso on line de libras, da PM de Praia Grande, no portal do cidadão; 

- Proposto que seja feita  apresentação na reunião de outubro sobre capacitação; 

- Equoterapia regional proposta de apresentar solicitação - Guarujá, é um complemento 

de ação, não é específico de saúde; 

- Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde e dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 

- Criação de equoterapia pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na 

represa de Guarapiranga; 

- Julio retorno aos Conselhos de Saúde dos Direitos da Pessoa com Deficiência do grupo 

conductor; 

- Tania se colocou a disposição para ir as reuniões dos Conselhos municipais, no sentido 

de auxiliary; 

- Grupo de trabalho - selo de qualidade na área de atendimentoa a pessoa com 

deficiência, reunião foi na CDHU, estão fechando a proposta, foram feitos 

levantamentos; 

. Necessidade dos contatos com a cidade de Socorro para os cases; 

. Contatos com Vera Muller, do Vale do Ribeira e  Convention Bureau; 

. Cidade de Tupã virou cidade turística; 

. Grupo está elaborando material; 

- A participação da EMTU as questões serão encaminhadas a STM; 

- Levantada a questão da altura dos degraus de ônibus; 

- Experiências municipais no transporte de pessoa com deficiência, discutir na próxima 

reunião; 

- Atualização dos representantes das Câmaras Temáticas; 
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- Informes: 

. 31.07 SDPD – transporte; 

. 21.08  - cadeira de transbordo, SDPD; 

. 13 a 15.08 -  feira no Anhembi sobre Reabilitação; 

. Eventos do dia 21.09; 

- Próxima reunião será discutida a questão de acessibilidade; 

 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 3 de setembro. 

 

 
Santos, 6 de agosto de 2014. 

 
 
 

DANIEL REIS DA SILVA 
Coordenação 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


