
 
Ata de Reunião da Câmara Temática dos Direitos da Pessoa com Deficiência N 004/15 

 

CT DPD 004.15  

   DADOS GERAIS 

Data: 1.º/07/2015 Local: Auditório da AGEM Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

José Augusto Coelho Filho  PM Bertioga 

Daniel Reis da Silva PM Guarujá 

Eduardo Ravazini PM Santos 

Maíra M Leite  Sec. Est. de Transportes Metropolitanos 

Marco Pellegrini Sec. Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência 

Convidados:  

Fernando Meletti Departamentos de Estradas e Rodagem – 
DER 

Luiz Henrique Conçalves Sec. Est. Emprego e Relações do Trabalho 

Antonio Santos Lopes Conselho Municipal – Guarujá 

Abmael Marcelo dos Santos Conselho – Guarujá  

Aldo Pipoca de Lima  Conselho – Guarujá  

Esther Nascimento Schad Conselho - Guarujá 

Vera Lucia F. Vasques CEAPCD/SP 

Luciana Freitas Lemos dos Santos  AGEM 

Pauta divulgada em: 
23/06/2015 

Reunião iniciada às: 
15h00 

Término da Reunião às: 
16h48 

 

OBJETIVOS 

Item I – Apreciação e aprovação da ata anterior;  
Item II - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Ausências:  
Municípios: Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente 
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Turismo, Desenvolvimento Social, Educação, Saúde e 
Habitação. 
 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática;  
 Foram discutidos os seguintes aspectos: 

. Mudança de horário a pedido da AGEM; 

. Alguns itens foram prejudicados devido a mudança do horário como: cartilha, 
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workshop de habitação e turismo acessível (Santos e Região Convention e Visitors 

Bureau); 

. Conferências Municipais – Santos, Guarujá e São Vicente – presentes nas três viram 

quantos desafios regionais existem – revigoração; 

. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

. Municípios que  Coordenadoria, tem mais força que Assessoria; 

. Apresentação de Bertioga: 

- Pirâmide PcD; 

- Gráfico em forma de pirâmide que resume os trabalhos feitos em Bertioga; 

- Base – objetivo profissional da Diretoria da Prefeitura, atendimento as pessoas com 

deficiência de Bertioga e seus familiares; 

- Pellegrini colocou que 90% dos casos de autistas ficam em casa; 

- Cuidar de quem cuida – foi uma das propostas levantada na conferência; 

- Trabalho desenvolvido por setores – comissão urbanística de acessibilidade; 

- Muita gente aderindo a causa; 

- Orientação dentro da mobilidade; 

- A pessoa com deficiência é mais atendida pela rede municipal; 

- O trabalho é baseado no usuário de cadeira de roda – parâmetro; 

- Estão cuidando das calçadas e praças; 

- O que é feito para desenvolver/desenvolvimento por setores; 

- Aviso no trânsito – trabalho da administração do Condefi atual – multa moral – tem 

um peso muito grande – começou em São Paulo; 

- Levantaram muitos problemas com calçadas e rampas; 

- Proposta que a Prefeitura padronize; 

- Solução exitosa em São José dos Campos; 

- Santos está migrando para projeto desse tipo – projeto calçada para todos; 

- Calçada ideal proposta em Bertioga no Plano Diretor com faixa; 

- Inclinação de 3% na faixa de passeio; 

- Programas e projetos acessíveis inclusivos (idosos, de mobilidade reduzida e de baixa 

renda); 

- Representação; 
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- Parcerias e captações de programas e recursos – SESC, Oscips e Ongs; 

- Finalizou com apresentação de vídeo do trabalho de Bertioga – ações inclusivas; 

 Esteiras: Santos foi aprovada a aquisição; 

 Problemas; 

 Trazer as propostas para a Câmara Temática; 

 Avaliou-se que a mais funcional é a do padrão do Rio de Janeiro; 

 Durabilidade da de bambu – dúvidas; 

 Verificar qual é a empresa; 

 Dúvidas na parte legal; 

 Convidar Arielli de Santos e Felippelli do FUNDO; 

 Praia Acessível; 

- Espaço acessível e inclusão; 

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – os arquitetos estão focados na 

causa de inclusão de hotéis – acessibilidade; 

- Praia acessível – governo federal lançará edital, a nível nacional, Secretaria de Estado 

está dando consultoria; 

- O Secretário Executivo do Fundo colocou a posição dos municípios e informou que 

quatro não solicitaram recurso: Cubatão, Guarujá, Mongaguá e São Vicente; 

- Bertioga já assinou; 

- Itanhaém – não progrediu; 

- Peruíbe – a contratar, não progrediu; 

- Praia Grande – concluído; 

- Santos – assinado contrato; 

- Emissão de novo instrumento de liberação; 

- Problemas com Cadin e CRMF; 

 Novo fornecedor das esteiras estão pedindo ao Agente Técnico que sejam feitas 

algumas reformulações – mesmo recurso e mais esteiras; 

 O Coordenador colocou como referência a presença do sr. Fernando Meletti, do DER, o 

qual se colocou a disposição; 

 Considerações áreas urbanas, inclinações de calçadas; 

 Estão recebendo nas quatro conferências; 
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 Renovação na participação dos Conselhos Municipais, aumento das demandas – o que 

for de interesse regional será trabalhado aqui; 

 Conferência Estadual – indicações: quatro representantes: dois da sociedade civil e 

dois da administração pública; 

 A Conferência estadual será em dezembro e a nacional de 2 a 6 de maio de 2016; 

 Próxima reunião dia 05/08/2015, às 9h30 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 1.º de julho de 2015 

 
 
 
 

DANIEL REIS DA SILVA 
Coordenação 

 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


