
 
Ata de Reunião da Câmara Temática Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência N 005/14 

 

CT DPD 005.14  

   DADOS GERAIS 

Data: 04/06/2014 Local: Auditório da AGEM Horário: 09h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Julio de Souza Neto Prefeitura de Bertioga 

Daniel Reis da Silva PM Guarujá 

Marcia D.T.N. Faria PM Praia Grande 

Luciene Theodoro Sec. Est. De Transportes Metropolitanos 

Luiz Carlos Rachid Sec. Habitação 

Luiz Carlos Lopes Sec.Est. dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

Convidados:  

Edimara Aparecida Canela SECID/CODEP Santos 

Clóvis Pimentel Junior Sec. Estadual de Educação 

Vera Lucia F. Vasques CEAPCD/SP 

Elisabeth Guerra Simos CREAS/São Vicente  

Evandro Barros AGEM/Estagiário 

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

Pauta divulgada em: 
28/05/2014 

Reunião iniciada às: 
09h35 

Término da Reunião às: 
11h12 

 

OBJETIVOS 
Item I – Eleição para Coordenador e Relator da Câmara Temática;  

Item II – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 
Ausências:  
Municípios: Cubatão, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe. 

Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Turismo, Desenvolvimento Social, Logística e Transportes e Saúde. 
Justificativas de ausência: Eduardo Ravazini, da PM de Santos e Elisa Mieko A. Ferreira, da Sec. Est. Saúde. 

Os trabalhos foram abertos  pelo Sr. Julio de Souza Neto, Coordenador desta Câmara, e foram discutidos os 

seguintes aspectos: 
 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior, foi aprovada com as correções pertinentes.  

 A seguir procedeu a Eleição da Coordenação e Relatoria desta Câmara com a abertura do processo 

eleitoral, com a indicação do nome Daniel Reis da Silva, da Prefeitura Municipal de Guarujá, para 

Coordenadoria desta Câmara Temática, o qual foi eleito por unanimidade; a seguir prosseguiu com a 

eleição da Relatoria, que teve como indicação o nome de Júlio de Souza Neto, da Prefeitura de Bertioga, 

também eleito por unanimidade.  

 A seguir o Coordenador eleito, assumiu e conduziu a plenária, ocasião em que foram discutidos os 

seguintes aspectos: 

 Sugestões para a próxima reunião, apresentação das necessidades de cada município; 
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 Informações sobre a importância das Câmaras Temáticas e solicitação de seus componentes; 

 Necessidade de realização de uma reunião extraordinária para tratar sobre a assinatura do TAC de 15 

anos para acessibilidade nas escolas públicas, revendo a diminuição deste tempo estabelecido; 

 Dificuldades do Estado em resolver problemas sobre a acessibilidade; 

 Demonstrado interesse de membros desta Câmara Temática a participarem das Câmaras Temáticas de 

Políticas Públicas, Transporte, Tecnologia, Habitação, Saúde e Educação, por ser imprescindível a 

atuação no interesse do direito da pessoa com deficiência; 

 Previsão de criação de Centro Dia, um por Estado - saber como estão vindo às verbas, no Estado de São 

Paulo; o Centro Dia está localizado na cidade de Campinas, mas não tem previsão na lei de serem 

criados outros; 

 

 Vera Lucia comunicou sobre o evento CONADE, informando que saiu uma carta da Região Sudeste 

sobre coisas que deviam ter sido feitas e não foram, que foi um evento político; 

 Decreto sobre autismo, passar o tramento para o CAPE; 

 

 Governo Federal lançou projeto dentro da lógica do SUAS; 

 

 Entidades preocupadas com o envelhecimento dos atendidos da APAE; 

 

 Sr. Luís Carlos Rachid, da Secretaria da Habitação, falou sobre a importância de enquadrar habitações 

acessíveis as pessoas com deficiência, está em processo de aperfeiçoamento e ampliação e comentou 

sobre a integração entre as Câmaras Temáticas; 

 Luís Carlos Lopes, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, relatou sobre novos 

programas para as pessoas com deficiência, informou sobre um programa contra a violência, que a 

partir de agora constará nos boletins de ocorrências, um campo que mostrará se a pessoa possui algum 

tipo de deficiência ou não e falou também de programas nas escolas onde informará sobre a prática de 

bullying contra pessoas com deficiência; 

 Destacada a importância do levantamento de informações sobre as pessoas com deficiência, é 

fundamental para obtermos dados estatísticos; 

 Reunião com as OS de Cultura para apresentarem o plano de acessibilidade comunicacional; 

 

 Será inaugurada em São Paulo a primeira Delegacia de Polícia da pessoa com deficiência com Psicólogo, 

Assistente Social, Intérprete de libras e Sociólogos. Essa Delegacia ficará responsável de orientar as 
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outras Delegacias sobre procedimentos e atendimento as pessoas com deficiência; 

 Lançamento sobre o Selo de Acessibilidade pela Secretaria da Cultura; 

 Lançamento de um documentário pela TV Cultura sobre residências adaptadas, mostrando modelos 

diferentes entre os países; 

 Palestra na Academia de Polícia sobre a questão de violência a pessoa com deficiência será futuramente 

incluída como disciplina regular; 

 

 Trabalho de ações com o cuidador, stress psicológico, discussão sobre trabalho das APAE's; 

 A APAE de Miracatu serve de exemplo, ela atende inclusive autismo; 

 Foi criada uma comissão, em nível estadual, para assuntos de calamidade pública para atendimento das 

pessoas com deficiência, fazendo mapeamento de onde moram essas pessoas que tem algum tipo de 

deficiência em áreas de risco, em que em uma situação de emergência tenha intérprete de libras e 

escolas que possam ser usadas como abrigos, que venham a ser acessíveis a pessoa com deficiência;  

 Foi criada uma comissão de trabalho decente para as pessoas com deficiência no Estado de São Paulo e 

também acabou entrando nas pautas dos sindicatos dos trabalhadores a criação de projetos e leis de 

incentivo como plano de carreira e acessibilidade nessas empresas; 

 Sugestões para se trabalhar em cima do BPC (Benefício de Prestação Continuada). 

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

 
Santos, 4 de junho de 2014. 

 
 
 

DANIEL REIS DA SILVA 
Coordenação 

 
 
 
EVANDRO BARROS DA SILVA 
Secretário  


