
 
Ata de Reunião da Câmara Temática dos Direitos da Pessoa com Deficiência N 008/16 

 

CT DPD 008.16  

DADOS GERAIS 

Data: 14/09/2016 Local: Auditório da AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Daniel Reis da Silva PM Guarujá 

Fernando Meletti Secretaria Estado de Logística e Transportes - DERSA 

Gláucia Maria C. de Mattos Marinhos PM São Vicente 

Convidados  

Vera Lucia F. Vasques ATRADEF 

Edmilson Jesus Sidonio Secretaria de Estado de Educação 

Joilson Marcondes Alves COMPED Praia Grande 

Carla Teixeira Gonçalves Pierry PM Cubatão 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Marcelo Hermsdorf AGEM/Estagiário 

Airel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Pauta divulgada em: 
06/09/2016 

Reunião iniciada às: 
10h30 

Término da Reunião às: 
12h00 

 

OBJETIVOS 

Item I – Apreciação e aprovação da ata anterior; 
Item II – Seminário Educação Inclusiva e a Lei Brasileira de Inclusão - LBI; 
Item III – Providências no Atendimento da Saúde da Pessoa com Deficiência; 
Item IV – Assuntos de interesse metropolitano. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
- Municípios:  Bertioga, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e Santos; 
- Estado: Casa Civil, Esportes, Lazer e Juventude, Turismo, Desenvolvimento Social, 
Emprego e Relações do Trabalho, Direitos da Pessoa com Deficiência, Saúde, Transportes 
Metropolitanos e Habitação. 
- Justificativa de ausência:–Luciene Theodoro e Maíra Maciel Leite – Secretaria de 
Transportes Metropolitanos e Marcia D. T. Nascimento de Faria – PM Praia Grande 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática que justificou a 
ausência das sras. Marcia, Jucimara e Iara e foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Aprovação da ata da reunião anterior; 
O coordenador falou sobre as dificuldades referentes ao período eleitoral e informou o 

cancelamento da reunião do dia 5 de outubro foi cancelada devido ao período pós-eleitoral 

- Que a palestrante Maria Teresa Égler, pediu a alteração da data de realização do 

seminário Educação Inclusiva: “Realidade ou Utopia” para novembro devido a 
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REGISTROS 

problemas de saúde; 

- Paraolimpíadas - premiações, proposta de encaminhamento de ofício de parabenização 

aos atletas; 

- Convite a palestrante do encontro, solicitação auditório SESC – já foram enviados pela 

Secretaria Executiva do CONDESB; 

. Jucimara da DRADS e Coordenadora do eixo de Políticas Sociais sugeriu a realização 

de um painel no evento sobre o BPC - Benefício da Prestação Continuada; 

. Será discutida também a questão de educação; 

. Divulgação do evento pré e pós eleitoral; 

. Próxima reunião 19.10, 9h30; 

. Nome do evento ficou: educação inclusiva realidade ou utopia? Seus desafios, 

deficiência e contexto social; 

. Convidar Paula Covas para participar representando a área da saúde; 

. Programa do evento: abertura, palestra, apresentação de dois painéis e no final mesa 

redonda; 

. Filipetas, cerimonial, interprete de libras, filmagem, estenopetia, áudio descrição – 

serão consultados os municípios para cederem esses serviços; 

. Convidar institutos, solicitar préstimos das prefeituras; 

. Cerimonial completo com suporte de acessibilidade – Prefeituras; 

. Lista em braile ou régua/assinador – prefeituras; 

. Água, café para os palestrantes – SESC; 

. Convidar o Diretor Regional de Educação, João Bosco e a Diretora Regional de Saúde, 

Paula Covas, para debatedores representando as áreas de educação e saúde; 

. Vera propôs a realização de fóruns sobre violência a pessoas com deficiência; 

. Fazer reunião conjunta de todas as políticas sociais para a politicas transversalidade da 

CT das pessoas com deficiência; 

. Laioute certificado arte – propostas deverão ser encaminhadas a CT; 

. Sugerido que a áudio descrição visual seja feita pela mãe do Sr. Daniel Monteiro, 

membro da CT; 

. Coordenador sugeriu entrar em contato com a Sra. Célia da coordenaria de áudio 
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descrição na Prefeitura Municipal de Santos; 

. Proposto que o certificado entregue aos participantes seja pelo meio digital; 

. A Secretaria Executiva do CONDESB propôs verificar com o Diretor Técnico de TI, da 

Agem, para a colaboração na produção do certificado, sendo a mesma aprovada pelo 

Diretor; 

. Levantada questão referente como será feita a divulgação do seminário, onde foi 

respondida que será via WhatsApp, Facebook, Mail, Banner e site da Agem; 

. Sugerido a colocação do banner em cada lado do palco e um na entrada do evento e 

que o mesmo contenha o brasão do estado e dos nove municípios; 

. Proposto a entrega do livro da Agem como presente a palestrante; 

- A representante de São Vicente, Glaucia, colocou a situação de uma mulher em São 

Vicente que anda com uma faixa pedindo dinheiro para voltar pra sua família em 

Itabaiana, ela tem filho com autismo severo, problema com a mobilidade, marido com 

AVC, ela fez cirurgia de mama e não acabou o tratamento. O município está tendo 

ciência do que está acontecendo e tentando achar uma solução; 

- Informes: Saúde situação do Lucy Montoro, grupo gestor reunido parcialmente, ainda 

não está definido o programa total; 

. No primeiro momento a unidade móvel do Lucy Montoro vem para a Baixada Santista, 

- ficará em Santos. Do lado sul da RMBS ela ficará ao lado do AME de Praia Grande; 

- Próxima reunião da CT dia 19 de outubro. 

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

 
Santos, 14 de setembro de 2016 

 
 
 

DANIEL REIS DA SILVA 
Coordenação 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS  
Secretária 


