ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA – 2014
Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2014, realizou-se nas
dependências da SDPD – Secretaria dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, a segunda Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD, de 2014. Estiveram
presentes conselheiros titulares e suplentes em atendimento à convocação
para a 2ª 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) Apresentação do Programa Cidades Sustentáveis; b)
Comemoração do Dia Mundial do Autismo em 2 de abril; c) Participação
do CMDPD na XVIII Semana de Prevenção às Deficiências; d) Demandas
Apresentadas ao CMDPD; e) Renovação do CMDPD por parte da
Administração Pública; f) Andamento da Proposta de Implantação do
Programa de Acompanhante da Pessoa com Deficiência em Barueri; g)
Pronunciamento da Mesa Diretora; h) Avaliação da reunião; i)
Encerramento. O presidente do Conselho, Sr. Loureiro iniciou a reunião,
agradecendo a presença de todos, observando, novamente, a baixa
participação dos conselheiros. 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 Sra. Ana Maria, da
Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente, que fez uma explanação

sobre o Programa Cidade Sustentável, do qual Barueri é signatária. Fez
exposição de um vídeo realizado pela Rede Nossa Cidade e, após, expôs
um vídeo do Programa Barueri Sustentável. Informou o trabalho
desenvolvido que tem como base 12 eixos e 100 indicadores que estão
contemplados no Plano de Governo da atual administração. Informou ainda
a existência de um Comitê composto por representantes das Secretarias de
Meio Ambiente, Comunicação Social e Planejamento e Urbanismo, que é
responsável pelo acompanhamento do programa. A proposta é provocar, no
município, a melhoria da qualidade de vida da população, a partir dos
recursos naturais existentes. A população pode participar do programa,
inclusive das reuniões mensais do Comitê, ter acesso às atas de reuniões, e
fazer sugestões. Em seguida, Sr. Loureiro informou sobre a comemoração
do Dia Mundial do Autismo, a ser realizada no dia 2 de abril, e neste dia
todos deverão vestir azul.

Passou a palavra para Luciney, Terapeuta

Ocupacional da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que fez
uma excelente explanação sobre o Transtorno do Espectro Autista – TEA.
Informou que por intermédio da Lei 12.764 de 27/12/2012, o autismo foi
reconhecido como uma das modalidades da deficiência. Explicou as
características de um autista e em seguida exibiu um vídeo sobre a história
de uma criança autista. Ato contínuo, o Sr. Loureiro falou sobre a demanda
apresentada ao conselho na reunião anterior pela conselheira Eneida,
afirmando que as providências estão em andamento. Informou sobre um
munícipe que precisou de óculos especiais e, por meio de articulação do
CMDPD, com uma clínica oftalmológica, foram concedidos os óculos.
Sobre a renovação dos representantes do governo municipal no conselho, o
Sr. Loureiro informou que enviou ofícios a todas as secretarias solicitando
representante, mas até o momento só recebeu duas respostas. Entrará em
contato para “cobrar” a respostas. Acerca do Andamento da Proposta de
Implantação do Programa de Acompanhante da Pessoa com Deficiência,

afirmou que foi aprovada e o pedido encontra-se na Secretaria de Finanças,
para as providências cabíveis e atenderá inicialmente 100 pessoas. Em
seguida explicou sobre a participação do CMDPD na XVIII Semana de
Prevenção às Deficiências (20 a 27 de agosto), que atuará na organização
dos eventos, porém contará com o apoio do setor técnico da SDPD, para
sua realização. Na próxima reunião apresentará a programação. Em seguida
apresentou

duas

estagiárias

de

fisioterapia

da

PUC

que

estão

desenvolvendo atividades na SDPD. Passou a palavra para os participantes
e nada 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.
Vera Lucia de Oliveira
Willamo Eduardo Almeida Loureiro

