ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA – 2014
Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 4ª 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) Posição da proposta de “Acompanhamento
para Pessoa com Deficiência”; b) Nova composição do CMDPD, com
conselheiros Titulares e Suplentes, eleitos para representar a Administração
Municipal; c) Curso: Comunicação Inclusiva, com objetivo de reconhecer e
valorizar a diversidade humana por meio de acesso à informação; d)
Participação do CMDPD no Grupo Condutor Municipal; e) 2ª Arraiá da
Inclusão; f) Participação do CMDPD no “Dia do Desafio”; 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 e solicitou aos
presentes que se apresentassem, mencionando nome e instituição que
representam. Ele leu as justificativas dos conselheiros ausentes: Eneida
Grama Lima, Tânia Correia de Brito Silva e Gabriela Soraia Alvarez.
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Comunicou, também, que o Promotor de Justiça, Dr. Luis Roberto Jordão
Wakim, lhe havia enviado um email informando que por motivos
particulares de saúde não poderia comparecer a esta reunião. O senhor
presidente, aplicando o Inciso I do Artigo 26 do Regimento Interno do
CMDPD, passou a palavra para a plenária. Neste momento, a Sra. Cristiane
R. Julio, da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), solicitou que este Conselho
tome providências no caso de dois irmãos com deficiência visual, que estão
recebendo tratamento diferenciado, por parte de alguns professores, na
escola ITB do Jardim Paulista. A SBB está acompanhando o caso, mas até
agora não conseguiu resultado, no sentido de mudança de atitude por parte
dos professores e da escola. Sobre este assunto, o presidente informou já
estar ciente e que a SDPD tem feito gestão junto a Secretaria da Educação,
e que caso as ações não produzam o efeito esperado o CMDPD agirá,
visando uma solução. A profissional que está cuidando deste processo na
SDPD é a Patrícia Fulachio. O Sr. Eliezer Julio Pires, da Secretaria de
Cultura e Turismo, compareceu como convidado, e fez uma explanação de
sua atual situação de saúde. Disse que faz uso de medicamentos, encontrase afastado de suas funções e solicitou auxílio no tocante a convivência e
sociabilidade. Leda Sigrist, coordenadora da SDPD, sugere que o CMDPD
pense uma nova maneira de divulgar o mesmo e das possibilidades de
ações para colocar em prática as ações e não ficar apenas em discussão. A
coordenadora Maria Luisa, da SDPD, falou sobre a importância do CRAS
(Centro de Referência da Assistência Social) na vida da comunidade e
sugeriu que representantes do CMDPD participem de suas reuniões
mensais e discutam os problemas dos usuários da Assistência Social. O Sr.
Wilson e esposa, pais da pequena Pietra (com deficiência visual), presentes
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na reunião, relataram as dificuldades que encontraram no município para
inserirem a Pietra na escola, mas hoje estão agradecidos por tudo o que a
Prefeitura de Barueri, a SDPD e o Poder Judiciário estão oferecendo em
atenção às pessoas com deficiência visual. Ressaltaram, ainda, que o meio
encontrado para alcançar seus objetivos foi participar das reuniões do
CMDPD. O Sr. Agnaldo, da ONG Barueri Paraolímpico, disse que entende
as dificuldades da divulgação das campanhas educativas e da participação
da comunidade/sociedade civil nas reuniões dos conselhos municipais. Ele
agradeceu todo apoio que o IBP vem recebendo do CMDPD. Seguiu-se
para a “Ordem do Dia”: a) O presidente informou sobre a proposta do
Projeto “Acompanhantes para Pessoas com Deficiência”, que mesmo tendo
parecer favorável por parte do Gestor Público, a SDPD recebeu um ofício
informando que não será possível sua implantação em 2014. b) Em
seguida, passou-se para a “Nova Composição do CMDPD”, conselheiros
titulares e suplentes, representando a Administração Municipal. Em reunião
Extraordinária para esta finalidade, realizada em 22 de maio de 2014, o
CMDPD passou a ter a seguinte composição: Conselheiros Titulares:
WAGNER Westphal (Secretaria de Comunicação Social), JANAINA
Massagardi Venâncio (Secretaria da Educação), VERA LÚCIA de
Oliveira (Secretaria da Promoção Social), ANA PAULA Briquet
(Secretaria

da

Saúde),

ADRIANA

Batista Ilhanes

(Secretaria

de

Planejamento e Urbanismo), SANDRA Lúcia Costa Ferreira (Fundo Social
de Solidariedade); e Willamo Eduardo LOUREIRO (Secretaria dos
Direitos da Pessoa com Deficiência); Conselheiros Suplentes: DJALMA
Elias Cardozo (Secretaria de Esportes), SILVIA de Oliveira (Secretaria de
Assuntos de Segurança), GABRIELA Soraia Alvarez (Secretaria de
Rua Vereador Isaias Pereira Souto, 175 – Jardim Belval – Barueri / SP – CEP 06420-490
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência – SDPD – Telefones: (11) 4194-4339 / 4201-8034
E-mail: sdpd.conselho@barueri.sp.gov.br

3

Obras), TÂNIA Correia de Brito Silva (Secretaria de Cultura e Turismo),
ELAINE Aparecida Siqueira de Queiroz (Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho), RENATO Alves de Godoi (Secretaria de
Recursos Naturais e Meio Ambiente) e EDNA Lage Silva Urtego (Fundo
Social de Solidariedade). Ato contínuo, passou-se para o item seguinte da
pauta: c) O Sr. Loureiro informou que em 09/06/2014, será realizado em
São Paulo, um curso de Comunicação Inclusiva e fez o convite para todos
os presentes, por entender da importância da grade de matérias que compõe
o curso, bem como do corpo docente do mesmo. d) Sobre a participação do
Presidente do CMDPD nas reuniões do Grupo Condutor Municipal foi
dito que se trata de uma determinação do Governo Federal, através do
Regimento Interno do PROGRAMA VIVER SEM LIMITES, a todos os
municípios signatários deste programa. Estas reuniões acontecem
mensalmente na sede da SDPD, e delas participam os coordenadores da
Secretaria da Saúde, da Educação, da Promoção Social, a coordenadora de
Proteção Social Básica e de Políticas Municipais, ambas da SDPD. e)
Acontecerá nos dias 06 e 07 de junho o 2º Arraiá da Inclusão, nas
dependências da SDPD e todos estão convidados. Serão momentos de
descontração e alegria, vividos pelos usuários da SDPD, seus familiares e
convidados. A renda deste evento será revertida para a compra de roupas de
inverno e doadas para a “Campanha do Agasalho 2014”, do Fundo Social
de Solidariedade de Barueri, especificamente para os próprios usuários da
SDPD. f) Na sequência, o Sr. Loureiro informou que a SDPD participará
do “Dia do Desafio”, entre os municípios de Barueri e Valinhos, que
acontecerá dia 28/5. Trata-se de um evento esportivo, com atividades
físicas realizadas nas respectivas cidades, durante todo o dia. O CMDPD
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firmou parceria com o IBP, que fará uma partida de exibição de “Vôlei
Sentado”, no Ginásio José Correa, às 19 horas. g) Dentro das demandas
apresentadas a este Conselho foi feita uma breve exposição sobre os casos
mais recentes. O casal Adaílson e Adriana, residentes num apartamento na
Av. Aníbal Correa, no Parque Viana, levaram ao conhecimento do
CMDPD que alguns moradores estão danificando o prédio, inclusive
quebraram a fechadura da porta de entrada; eles estão com medo de
denunciarem e sofrerem alguma retaliação. Solicitaram a intervenção dos
órgãos responsáveis da Prefeitura de Barueri. A conselheira Silvia de
Oliveira, da Secretaria de Assuntos de Segurança, ficou de encaminhar o
caso em sua secretaria. O conselheiro Edson Picinin, da ONG Promoart,
disse que disponibilizará 4 vagas nos cursos de instrumentos. Na seqüência,
o presidente passou a palavra para os participantes, que avaliaram a reunião
como produtiva e ressaltaram a importância da presença de cidadãos, da
comunidade e da sociedade civil nas reuniões do CMDPD. O presidente
informou que a próxima reunião será em 29 de julho, conforme calendário
aprovado no início do ano. 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.
Vera Lucia de Oliveira
Willamo Eduardo Almeida Loureiro
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