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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA – 2014 

 

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

dependências da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência - 

SDPD, a quinta Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, de 2014. Estiveram presentes os conselheiros 

titulares e suplentes do conselho em atendimento à convocação para a 

Reunião Ordinária. Senhor Loureiro, presidente do CMDPD, iniciou a 

reunião observando a presença do Doutor Wakin, Promotor de Justiça de 

Barueri.  Solicitou a cada um dos participantes que se apresentassem, 

dizendo nome e instituição que representa. Após a identificação de todos os 

presentes o presidente observou as ausências de conselheiros na reunião, 

afirmando que não recebeu justificativas dessas ausências. Foi exposto à 

plenária, um vídeo sobre uma apresentação de dança com cadeira de rodas 

na Copa Continental 2013 – Etapa Final com Combinado de Músicas 

Latinas Classe 2, realizada pela Federação Russa, em Moscou, que 

demonstrou a superação, inclusão, o talento e capacidade de cadeirantes em 

desenvolver atividades culturais e esportivas. Ato continuo, seguiu-se para 

a pauta: 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) Programa da XVIII Semana de Prevenção às 

Deficiências; b) Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência; c) Contrato 
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da SDPD com ADEVA; d) Resultado do “2º Arraia da Inclusão” e doações 

para a Campanha do Agasalho 2014, do Fundo Social de Solidariedade; e) 

Parceria com o Instituto Barueri Paraolímpico – IBP; f) Participação do 

CMDPD em reuniões do CRAS; g) Demandas apresentadas ao CMDPD; h) 

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

Encerramento. Dando seqüência ao expediente, dispensada a leitura da 

ATA pelos conselheiros, foi realizada a votação da ATA da reunião 

anterior que foi aprovada sem ressalvas.  O Senhor presidente passou a 

palavra para a plenária e o munícipe, Sr. Wanderlei, informou sobre as 

experiências exitosas com pessoas com deficiência visual no município. 

Em seguida o Sr. Leandro Ribeiro da Silva, conselheiro titular 

representando o Instituto Barueri Paraolímpico – IBP, expôs os problemas 

de acessibilidade junto a alguns órgãos do município. Trata-se de situação 

que já está sendo acompanhado pelo município, e este Conselho tem 

ciência das dificuldades para sua regularização. Outro munícipe, o Sr. 

Fernando, juntamente com sua esposa Adriana, informou sobre a 

dificuldade de transporte para sua filha até a escola, a falta de um 

acompanhante, e também informou que a Secretaria de Educação 

providenciou uma perua Kombi, mas que o ideal seria uma Van adaptada. 

Senhor Loureiro sugeriu que a conselheira que representa a Secretaria de 

Educação, Srª. Janaína, conversasse com o casal após a reunião, para dar 

prosseguimento a solicitação. Também foi colocado o caso de uma criança 

(Pietra), cuja mãe conseguiu transporte, porém não tem cuidador que 

acompanhe a criança. Senhor Loureiro informou que o “Programa de 

Cuidadores” não será executado neste ano de 2014, por não estar previsto 

no Orçamento Municipal, mas haverá esforços para que a Administração 
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implante o serviço no próximo ano (2015). O Dr. Wakin informou que 

enviou ofício solicitando a revisão do indeferimento de implantação do 

citado Programa e, caso não seja mesmo possível sua implantação para este 

ano, solicitará de imediato do gestor municipal uma pactuação, para sua 

implantação em 2015. Sugeriu que o Conselho também oficiasse a 

Administração a respeito. Acerca de transportes, o Dr. Wakin informou que 

expedirá ofício ao DEMUTRAN, órgão responsável pela fiscalização dos 

veículos, a fim de que se manifestem a respeito da fiscalização dos 

transportes especiais. Passando para a Ordem do Dia, o Senhor Loureiro 

informou sobre a realização da XVIII Semana de Prevenção às 

Deficiências, passando a palavra para a Senhora Leda Sigrist, coordenadora 

da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência – SDPD, que expôs a 

programação completa, com várias atividades para a semana do dia 20 a 27 

de agosto. Na seqüência foi passada a palavra para a Sra. Maria Luisa, 

também coordenadora da SDPD, que explicou sobre a Rede de Cuidados 

da Pessoa com Deficiência do município, que em atenção à Política 

Nacional da pessoa com deficiência, houve no ano passado a adesão do 

município de Barueri ao Programa “Viver Sem Limite”, sendo formado um 

“Grupo Condutor Municipal”, constituído por coordenadores da Secretaria 

da Saúde e da SDPD, posteriormente, foram incorporados os 

coordenadores da Secretaria da Educação, da Promoção Social, e o 

presidente do CMDPD. O objetivo do grupo é coordenar as ações para a 

implantação desta rede de Cuidados. Salientou que os atendimentos 

realizados no Centro de Saúde Funcional, na área de neurologia, serão 

migrados para o setor clínico desta secretaria (SDPD), em agosto de 2014. 

Afirmou que será elaborado um plano de ação que incluirá ações de 7 (sete 
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cidades) vizinhas. Na sequência, o Senhor Loureiro informou que a 

Prefeitura de Barueri contratou a empresa ADEVA, que no próximo de mês 

de agosto ministrará cursos de alfabetização em Braile e outro sobre 

Orientação e Mobilidade. Acerca deste assunto a representante da 

Sociedade Bíblica do Brasil informou que a entidade realizará uma Oficina 

em Braile, na SDPD. Também houve a informação de que a entidade 

Projab possui um rico acervo em braile e realizará atividades literárias com 

a população. A organização não governamental PROMOART, com acento 

neste Conselho, em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência – SDPD, está prestando atendimento às pessoas com 

deficiência por meio de projeto de música clássica. Em seguida, o 

presidente Senhor Loureiro informou sobre o Resultado do “2º Arraiá da 

Inclusão” que arrecadou aproximadamente R$ 18.000,00 (dezoito mil 

reais) que foram destinados a compra roupas de inverno, que serão doadas 

para os usuários da SDPD, dentro da Campanha do Agasalho 2014, 

promovido pelo Fundo Social de Solidariedade. Em relação à parceria com 

o Instituto Barueri Paraolímpico – IBP, informou que houve um 

estreitamento entre as relações da SDPD com esta instituição, intermediada 

pelo CMDPD, no que tange ao fornecimento de Van adaptada para o 

deslocamento dos atletas do IBP até o local de disputa de torneios 

esportivos. Sobre reuniões nos CRAS – Centro de Referência de 

Assistência Social, o Senhor Loureiro informou que participou de uma das 

reuniões de território e considerou muito interessante e produtivo. Sugeriu 

que os demais conselheiros participem das próximas reuniões. Em seguida 

houve a exposição de um vídeo em desenho animado “Maria e Nícolas”, 

que trouxe a plenária uma rica reflexão sobre a inclusão social da pessoa 
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com deficiência. O presidente, Senhor Loureiro, informou que o CMPCD e 

a CPA (Comissão Permanente de Acessibilidade) foram atendidos pelo 

Presidente da Câmara Municipal, vereador Chico Vilela, ocasião em que 

apresentaram a proposta para a criação de Lei Municipal que regularize as 

calçadas, tomando como exemplo experiências de outras cidades. Informou 

que o presidente se disponibilizou a levar o tema ao Gestor Municipal. 

Passou-se para a avaliação da reunião e cada participante demonstrou o seu 

contentamento quanto a esta reunião classificando-a como muito instrutiva, 

produtiva, exaltando a participação dos munícipes. E, nada mais a tratar a 

reunião foi encerrada informando que a próxima ordinária será realizada no 

dia 19/08, às 9h, devido à realização da XVIII Semana de Prevenção às 

Deficiências. 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. 

 

 

Vera Lucia de Oliveira 

 

Willamo Eduardo Almeida Loureiro 


