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DADOS GERAIS 

Data: 09/11/2016 Local: AGEM Horário: 10:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Wolmar de Oliveira PM de Cubatão 

Daniel Reis da Silva PM de Guarujá 

Glaucia Maria C. de Mattos Marinho PM de São Vicente 

Yara Savine Secretaria Desenvolvimento Social 

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Julio Penin Santos AGEM/CONDESB 

Bárbara Vieira AGEM/Estagiária 

Vera Lucia Fernandes Vasques  ATRADEF/Sp 

Daniel Monteiro Coms. DPCD Santos 

Matilde Perez Quintairos DER/Santos 

Pauta divulgada em:  
03/11/2016 

Reunião iniciada às:  
10:32 

Término da Reunião 
às:  

11:50 
 

OBJETIVOS 

 Item I – Apreciação e aprovação da ata anterior; 

 Item II – Seminário Educação Inclusiva (equalização e divulgação); 

 Item III – Assuntos de interesse metropolitano. 

 

REGISTROS 
 Ausências: 

Municípios: Bertioga, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande. 
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Turismo, Desenvolvimento Social, Emprego e 
Relações do Trabalho, Direitos da Pessoa com Deficiência, Educação, Saúde, Logística e 
Transportes e Transportes Metropolitanos. 
 
Relato do andamento dos trabalhos: 
 

 Item I: 
 

 O Coordenador da Câmara Temática, deu início a reunião fazendo correções na 
ata de reunião anterior que em seguida foi aprovada pelos membros presentes; 

 

 Item II: 
 

 Dito que o SESC Santos não dispõe de áudio visual; 
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REGISTROS 
 

 Feitas correções no tema do evento; 
 

 O Coordenador da CT sugeriu alteração na pauta desta reunião que em seguida 
passou a palavra do Sr. Daniel Monteiro do município de Santos; 

 

 Dito da necessidade do Brasil ratificar o tratado de Marraqueche que diz sobre o 
acesso à leitura, para que seja garantido aos países leitura ao deficiente visual; 

 

 Movimento na internet está se propagando e sendo dito que o tratado pode afetar 
as legislações brasileiras e que o Brasil fará fórum para discutir o tratado; 

 

 Necessidade do Coordenador desta CT solicitar audiência pública para discussão 
do tratado na Região Metropolitana da Baixada Santista; 

 

 Dito que o tratado foi iniciado no ano de dois mil e treze e ratificado em dois mil e 
quinze pelo congresso nacional; 

 

 O Coordenador desta CT disse estar preocupado quanto ao início da audiência 
pública no período pós-eleitoral; 

 

 A Sra. Matilde da DER/Santos, disse sobre as dificuldades para impressão dos 
livros em braile; 

 

 Dito que antes que seja feita a audiência pública deve ser feito estudo pelo Estado 
para conhecimentos dos membros na CT; 

 

 Informado sobre a palestra da LBI; 
 

 Sugerido que a audiência pública seja informada no Seminário de Educação 
Inclusiva; 
 

 Proposto Seminário de libras em braile para janeiro de dois mil e dezessete com o 
tema “Acesso à leitura e ao tratado”; 
 

 O Coordenador da Câmara Temática propôs que seja feito contato com os 
movimentos de Pessoa com Deficiência e com a ONCB (Organização Nacional de 
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Cegos do Brasil) para reunião em dezembro de dois mil e dezesseis; 

 

 Dificuldade de recursos para desenvolvimento de trabalhos relacionados a CT de 
Direitos da Pessoa com Deficiência; 

 

 Informado sobre o seminário que ocorrerá no mês de março de dois mil e 
dezessete no município de Guarujá; 

 

 Solicitou ao Sr. Daniel Monteiro para que repasse aos membros desta CT 
informações de contatos e transportes dos palestrantes; 

 

 A Sra. Vera Vasques Informou que o link do Seminário de Educação Inclusiva será 
repassado ao Coordenador desta CT e que o Seminário será disponibilizado no 
Youtube onde toda a equipe de filmagem foi custeada por ela; 

 

 Informado que a palestrante Sra. Dra. Maria T. Egler Mantoan, irá almoçar com 
carro particular, SESC irá disponibilizar poltronas e aguas e que o SESC não dispõe 
de CD com interpretação do Hino Nacional Brasileiro o qual será baixado na 
internet e disponibilizados aos membros desta CT; 

 

 Coral de libras não irá comparecer ao Seminário; 

 

 O Coordenador se prontificou a passar ofício do Lar das Moças Cegas à Secretaria 
Executiva do CONDESB e dito sobre o coral da terceira idade do município de 
Guarujá; 
 

 Grupo de Pagode do Lar das Moças Cegas é composto por cinco integrantes; 

 

 Áudio descrição não será feita pelo município de Guarujá; 
 

 A Sra. Vera Vasques se prontificou a possibilidade do município de Santos 
disponibilizar o cerimonial e se possível for que seja usado também o cerimonial; 

 

 Medalha do Monte Serrat para a palestrante Sra. Maria T. Egler Mantoan; 
 

 Dito sobre a reunião ocorrida com o Sr. Luiz Carlos Rachid para que ocorra matéria 
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jornalística referente ao Seminário; 

 

 Informado que o Sr. Joilson do município de Praia Grande, conseguiu a confecção 
dos banners; 

 

 Sra. Vera Vasques irá verificar a disponibilidade das bandeiras e pedestal com o 
SESC; 

 

 Enviado mail aos participantes do Combate a violência no município de Guarujá; 
 

 Sr. Daniel Monteiro fez contato com o Sr. Carlos Eduardo Ferrari da ONCB; 
 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
 
 

Santos, 9 de novembro de 2016. 
 
 

 
 
 

DANIEL REIS DA SILVA 
Coordenador 

 
 
 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


