
 
Ata de Reunião da Câmara Temática Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência N 008/14 

 

CT DPD 008.14  

   DADOS GERAIS 

Data: 11/09/2014 Local: Auditório da AGEM Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

José Augusto Coelho Filho PM de Bertioga 

Wolmar de Oliveira PM Cubatão 

Daniel Reis da Silva PM Guarujá 

Maria Angélica de Araújo Cruz PM Guarujá 

Marcia D.T.N. Faria PM Praia Grande 

Luciene Theodoro Sec. Est. de Transportes Metropolitanos 

Convidados:  

Geni Aparecida Favero Secretaria Est. Dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência 

Ethel Nascimento Schad CMPCD Guarujá 

Abmael Marcelo dos Santos Conselho Guarujá 

Edimara Aparecida Canela SECID/CODEP Santos 

Vera Lucia F. Vasques CEAPCD/SP 

Joilson Marcondes Alves Camped Praia Grande 

Evandro Barros AGEM/Estagiário 

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

Robnson Germano AGEM 

Pauta divulgada em: 
05/09/2014 

Reunião iniciada às: 
14h45 

Término da Reunião às: 
16h45 

 

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: Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e São Vicente. 
Estado: Casa Civil, Esportes, Lazer e Juventude, Turismo, Desenvolvimento Social, Emprego e 
Relações do Trabalho, Educação, Saúde e Logística e Transporte e Habitação. 
Justificativa – Secretarias de Estado de Saúde, Habitação e Educação  

 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: 
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. Arrumar o  e-mail do Sr. Wolmar, de Cubatão pois ele não  está recebendo as atas e 

os convites; 

. 22.09, no bloco cultural, humanização das pessoas com deficiência e idoso, 8h00,PM 

Cubatão; será enviado o convite por mail; 

. Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos enviou oficio - em 

questionamentos em relação aos degraus dos ônibus; 

. Esclarecido pela representante da STM, sra. Luciene, que o pedido deve especificar 

cada assunto; 

. Levantou-se a questão de serem feitos outros pedidos; 

. Ônibus que são intermunicipais não param para idoso e deficiente no Guarujá; 

. Sugerido que seja formalizado através da CT; 

. Estão tirando os ônibus adaptados da EMTU; 

. Entrar pelo CIC, da STM; 

. Degraus irregulares e inadequados; 

. Questão da Ultra, Rápido Brasil e Litorânea - cadeira de transbordo; 

. Foi informado pela Dra. Vera, a realização de reunião em 21.08 sobre cadeira de 

transbordo; 

. Proposto que se saiba o andamento para depois se  tomar uma posição; 

. Foi informado que  a ABNT faz várias reuniões, necessidade de serem revistas as 

normas técnicas; 

. Levantada a  necessidade do Núcleo 10 se reunir, proposta que a CT cobre a 

participação; 

. Proposta de campanha metropolitana no dia 21; 

. Finalidade diferente desta CT; 

. Políticas públicas que envolvem, o que importa são as necessidades que não estão 

sendo atendidas para as pessoas portadoras de deficiência quanto mais reforçar 

será melhor; 

. Transporte local - experiência dos municípios; 

. Propostao que seja feito um estudo para que todas as multas referentes a 

acessibilidade do deficiente reverta para um fundo - conselho municipal, isso já 
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acontece com o do idoso; 

. Foi perguntado como Bertioga está trabalhando com o Programa Praia Acessível; 

. Foi levantada a questão se o município custeia as cadeiras – a manutenção é feita pela 

Prefeitura 

. Informes: 

. Bertioga:  

- Augusto 28.09, em Bertioga, I Encontro em águas abertas; 

- 29.09 a 02.10 - evento de acessibilidade, cerca de mil pessoas virão da PM Guarulhos; 

- 13.11 SDPD I Encontro de gestores do praia acessível; 

- Virada inclusiva 29.11a 03.12, quiosque 3 em frente ao hotel 27, na praia da Enseada 

- como construir ou transformar imóvel em acessível; 

. Santos: 

- Terá uma programação extensa junto a ENEF; 

- As programações serão passadas a Secretaria Executiva do CONDESB; 

- Oficinas de Autismo – 14/09 – Oficina Origami, das 11h00 às 13h00, no Aquário 

Municipal;   

. Praia Grande: 

- Educação – 10.º ano do Encontro de Educação – apresentação de experiências; 

- Maiores dificuldades são com alunos do 6.ºao 9.º ano, junto tem Amostra de Talentos 

e exposição de trabalhos dos alunos – acontece em novembro; 

- Foi realizada na semana de 2 de abril – atividade específica de autism; 

. Cubatão: 

- Enviará convite por mail; 

- Encerramento das atividades dia 25/09, no SESC Bertioga; 

- Questão EMTU – tratativas – 6 meses – carteirinha unificada; 

- 03/12 – Conferência Nacional – CONAD, em Brasília; 

- 04/10 – reunião Núcleo 10, em Peruíbe, 10h00; 

. A representante da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência trouxe 

material encaminhado pelo sr. Luiz sobre o quantitative do IBGE 2010, pessoas com  
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. deificência na RMBS  395.983; 43 milhões em todo o país; 

. Ideia dos srs. Ricardo Shimosakai e Roberto Belleza sobre turismo acessível – mostrar 

essa possibilidade; 

. Grupo de trabalho – selo de acessibilidade – andamento dos trabalhos; 

. Necessidade de trabalhar a linguagem de sinais; 

. Sugerido que se crie um curso de libras nas escolas, passar ao Condesb; 

. Aplicativo de libras gratuito; 

. próxima reunião – 14/10/14- 9h00 

 Não havendo mais nada a tratar foi declarado pelo Coordenador encerrada a reunião. 
 

 
Santos, 11 de setembro de 2014 

 
 
 

DANIEL REIS DA SILVA 
Coordenação 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


