
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA – 2014 

 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2014, realizou-se nas 

dependências da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a 

terceira Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 

Com Deficiência de 2014. Estiveram presentes conselheiros titulares e 

suplentes em atendimento à convocação para a 3ª Reunião Ordinária e 

deliberarem sobre a seguinte pauta: I - Expediente: a) Discussão e votação 

da ata da reunião anterior; b) Comunicados do Presidente e dos 

conselheiros, se houver; c) Aplicação do inciso I, artigo 26 do Regimento 

Interno do CMDPD, se for o caso. II – Ordem do Dia: a) XVIII Semana 

de Prevenção às Deficiências e a participação do CMDPD; b) Mobilidade 

Urbana: Munícipe Kleber de Oliveira da Silva apresenta sugestões de 

acessibilidade entre Aldeia de Barueri e o Boulevard; c) 15 de maio: Café 

da manhã de confraternização com as famílias das pessoas com deficiência 

na SDPD; d) Participação do SDPD na Reatech; e) Renovação do CMDPD, 

na parte que representa a Administração Municipal; f) Segunda Festa 

Junina na SDPD; g) Demandas apresentadas ao CMDPD; h) 

Pronunciamento da Mesa Diretora; i) Avaliação da reunião; j) 

Encerramento. O presidente do Conselho, Sr. Loureiro iniciou a reunião, 

agradecendo a presença de todos, observando, a presença do Doutor 

Wakim, Promotor de Justiça em Barueri. Dando seqüência ao expediente 

foi realizada a apreciação da Ata da reunião anterior que foi aprovada sem 

qualquer alteração. O senhor presidente passou a palavra para a plenária, 

caso houvesse algum comunicado da mesma este seria o memento desta se 

pronunciar, porém não houve manifestação. Seguiu-se para a “Ordem do 

Dia”: o presidente informou sobre a XVIII Semana de Prevenção às 



Deficiências e a participação do CMDPD, passando a palavra para a Sra. 

Leda Sigrist, coordenadora de Políticas Municipais da Secretaria dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência, que explanou resumidamente o 

histórico dos eventos realizados no município de Barueri, e a proposta de 

atividades a serem realizadas neste ano de 2014. Relatou que este evento 

passa a ter a responsabilidade do presente Conselho, que terá o apoio 

técnico da Secretaria e afirma que isto fará com que a população tenha 

maior visibilidade sobre ele. Informou, ainda, que haverá reunião no dia 

12/05, às 10 horas, com os possíveis parceiros para a elaboração da 

programação do evento. O Sr. Presidente solicitou a participação dos 

conselheiros para a elaboração de “escala de plantão” no ganha Tempo a 

fim de oferecer informações sobre o Conselho à população. Em seguida 

passou a palavra para o Sr. Kleber de Oliveira da Silva, que fez uma 

explanação sobre o projeto de Mobilidade Urbana, apresentando sugestões 

de acessibilidade entre Aldeia de Barueri, o Boulevard e Bethaville. Em sua 

apresentação ele expôs fotografias demonstrando a situação das calçadas, 

bem como as dificuldades de mobilidade para pedestres naqueles bairros. 

Apresentou propostas/reivindicações para minimizar estas dificuldades. O 

Dr. Wakim falou sobre as providências tomadas por parte do Governo 

Municipal, as quais fazem parte do Termo de Ajuste de Conduta – TAC, 

com o compromisso assumido da Prefeitura de, até 2016, ter todos os 

próprios públicos 100% acessíveis. O Sr. Presidente afirmou que a questão 

da mobilidade urbana e acessibilidade é uma preocupação também do 

Conselho Municipal do Idoso, do qual faz parte, e que pretende entabular 

negociações com o presidente da Câmara Municipal, para discussão do 

tema, e se possível convidará a OAB para se juntar a esta causa. A Sra. 

Helena Junqueira, presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade 

(CPA), elogiou a iniciativa do munícipe e informou sobre as iniciativas que 

a CPA vem tomando a respeito. Sra. Leda sugeriu que o Sr. Kleber faça 



essa apresentação no Parque da Maturidade na Semana de Prevenção às 

Deficiências e que ele possa estar trabalhando juntamente com a CPA nesta 

questão. Ato contínuo passou-se para o item seguinte da pauta: Café da 

manhã de confraternização com as famílias dos usuários da SDPD, a ser 

realizada no dia 15/05. A palavra foi passada para a Sra. Denise, 

coordenadora Técnica Sócio-Ocupacional, que informou que além do café 

às 8h, haverá para as famílias uma apresentação sócio-cultural e palestra 

sobre a importância das Famílias. Em seguida, o Sr. Loureiro informou que 

a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência participou pela 

primeira vez da REATECH, feira internacional, com um stand, e realizou 

duas palestras que foram proferidas por técnicos da própria secretaria. 

Passou a palavra para a Sra. Malu, coordenadora de Proteção Social Básica, 

que expôs como foi a participação da SDPD na REATECH, e os resultados 

já alcançados, como a possibilidade de firmar parcerias com outros órgãos 

afins e outros municípios, nas discussões sobre os direitos às pessoas com 

deficiência. Na sequência, o Sr. Loureiro informou que até a presente data 

duas secretarias municipais (Esportes e Obras) não responderam ao ofício 

indicando seus representantes no CMDPD, o que dificulta a seqüência dos 

trabalhos do Conselho. Continua no aguardo da manifestação delas. Em 

seguida informou que haverá a segunda Festa Junina e que será realizada 

nos dias 6 e 7 de junho. Haverá, também, a Festa das Nações nos 30 e 31 

de maio, e que a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência ficará 

com a Barraca Árabe. Informou que a demanda apresentada pela APAE ao 

conselho em que a mãe e filha precisam de um cuidador, está em trâmite na 

secretaria e lembrou sobre o Projeto de Acompanhantes, cujo orçamento foi 

entregue ao senhor prefeito e que este está estudando a possibilidade de 

remanejamento de verba, visando sua aprovação ainda este ano, pois o 

mesmo não está contemplado em seu Plano de Metas. O Dr. Wakim disse 

que irá monitorar este trabalho e, para tanto, solicitará oficialmente ao 



Conselho, informações sobre o andamento do projeto. Dois cidadãos com 

deficiência que participaram da reunião relataram as dificuldades 

encontradas em relação ao transporte e para utilização de vagas de 

estacionamento restritas às pessoas com deficiências, que muitas vezes 

estão ocupadas por pessoas que não possuem deficiência. A respeito, O Sr. 

Presidente afirmou que com uma campanha, em conjunto com o Demutran 

e a Secretaria de Educação, estes problemas tendem a diminuir. Dr. Wakin 

sugeriu a aplicação da “multa moral”, panfletagem para os infratores com a 

parceria do Demutran e Secretaria de Obras, enfocando orientações aos 

cidadãos. Na seqüência passou a palavra para os participantes que 

avaliaram a reunião como produtiva e ressaltaram a importância da 

presença de cidadãos nas reuniões. Nada mais tendo a tratar a reunião foi 

encerrada. Eu, Vera Lucia de Oliveira, lavrei a presente Ata que segue 

assinada por mim e pelo presidente do conselho, Sr. Willamo Eduardo 

Almeida Loureiro. A lista de presença é parte integrante desta Ata. 
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