ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA – 2014
Aos dezenove dias do mês de agosto de 2014, realizou-se nas dependências
da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência - SDPD, a sexta
Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, de 2014. Estiveram presentes conselheiros titulares e suplentes
do Conselho, em atendimento à convocação para a Reunião Ordinária, bem
como munícipes representando a sociedade civil. Senhor Loureiro,
presidente do CMDPD, iniciou a reunião solicitando 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 justificadas dos seguintes conselheiros: Eneida
Santinho Grama Lima (APAE), Aldinéia Torquato (APAE), Vera Lúcia de
Oliveira (Secretaria de Promoção Social) e Janaína Massagardi Venâncio
(Secretaria de Educação). Foi exposto à plenária, um vídeo do Centre Stage
(CCTV 9), sobre uma apresentação de dança com cadeira de rodas,
protagonizada pelo casal Ma Li e Zhai Xiaowe, com coreografia de Zhao
Limin, que demonstrou a superação e dedicação dos bailarinos, bem como
o que isto representa para a vida de uma pessoa com deficiência. Ato
contínuo, seguiu-se para a pauta da reunião: I Expediente: a) Discussão e
votação da ata da reunião anterior: Ata foi aprovada por unanimidade,
sendo dispensada a leitura da mesma; b) Aplicação do inciso I, artigo 26 do
Regimento Interno do CMDPD: Foi dada a palavra para os presentes no
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plenário. Neste momento, o conselheiro Wagner Westphal parabenizou a
participação crescente dos munícipes e levantou à questão das ausências
dos conselheiros (titulares e suplentes), sem as devidas justificativas, e
propôs que seja solicitada a substituição dos faltosos, em cumprimento ao
Regimento Interno deste Conselho. Houve manifestação dos conselheiros
presentes em apoio às palavras do Senhor Wagner. O Senhor presidente
informou que tomará as medidas cabíveis, fazendo levantamento dos
faltosos e enviando ofício aos Senhores Secretários municipais. O munícipe
Fernando dos Santos Silva refere que aguarda o retorno sobre a questão dos
monitores no transporte escolar, trazido na última reunião do CMDPD, pois
está tendo que faltar ao trabalho para acompanhar seu filho. A conselheira
Silvia Oliveira, representando a Secretaria de Assuntos de Segurança, deu o
retorno solicitado pelo Senhor Fernando, dizendo que conversou com os
responsáveis do DEMUTRAN e solicitou providências. O Senhor Fernando
está disposto a levar o caso para o Ministério Público, caso não lhe seja
dado uma solução ao problema, uma vez tratar-se de Lei Municipal a
necessidade do monitor. O conselheiro Leandro Ribeiro da Silva
(representando o Instituto Barueri Paraolímpico – IBP) pontua que uma
família que mora em área rural, que desconhecia a existência da SDPD,
recebeu, via CMDPD, empréstimo de cadeira de rodas na SDPD, por meio
do Departamento de Tecnologia Assistiva. Outros encaminhamentos serão
realizados pelo Serviço Social do IBP. II – Ordem do Dia: a) Novo vínculo
dos serviços de Saúde para as pessoas com deficiência: O Senhor Loureiro
informa que os serviços de Saúde que eram referenciados pela SDPD,
desde 15 de agosto último foram assumidos pela Secretaria de Saúde, no
primeiro andar do prédio da SDPD, com orientação da necessidade de
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encaminhamento médico da UBS. Qualquer dúvida, a referência
profissional por tais serviços será a Enfermeira Adriana Cristina; b)
Entrega do Programa da XVIII Semana de Prevenção às Deficiências: Esta
entrega não aconteceu por não terem recebido o material da gráfica em
tempo hábil; c) Propostas para melhorar a participação da sociedade nas
reuniões do CMDPD: o Senhor Loureiro informou que na porta de entrada
de serviços da SDPD (Serviço Social e Cadastramento) serão distribuídos,
com orientação do que é o CMDPD, calendário das reuniões, folhetos
explicativos sobre a importância da participação dos usuários e familiares
nas reuniões deste Conselho. Os senhores Fernando e Wilson (munícipes)
referenciam a possibilidade de se convidar os diretores, supervisores,
orientadores ou coordenadores escolares, a participarem das referidas
reuniões. A Psicóloga Leda Sigrist, coordenadora de Políticas Municipais
da SDPD, reforça a importância da sugestão, pontuando a necessidade de
se pensar em estratégias para a participação dos profissionais da educação,
num sistema de revezamento. A Senhora Leda refere à possibilidade de
atualização do site da Prefeitura, na página da SDPD, para responder
perguntas, via link do CMDPD. O conselheiro Wagner (Secretaria de
Comunicação) pontua que somente seria possível para o CMDPD, via
Facebook da SDPD, para as questões interativas, em fase da estruturação
do site da Prefeitura. Outra sugestão trazida quanto à captação de
munícipes para as reuniões do CMDPD, foi a divulgação do calendário em
associações, igrejas, comunidades específicas, entre outras. A conselheira
Ana Paula Briquet (Secretaria de Saúde) pontua como poderiam ser
divididas as frentes de trabalho para potencializar as ações em divulgação
no site, nas comunidades, em parcerias com secretarias afins e demais
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ações, com perspectivas de reavaliar as estratégias de presença nas reuniões
do Conselho. A Senhora Leda (SDPD) ressalta a consideração dos aspectos
de autonomia da pessoa com deficiência para esta participação. O Senhor
Wilson oferece sua casa para reuniões do CMDPD e compreende a
importância da presença da população nas reuniões do Conselho. A
Senhora Luciana, Assistente Social do IBP, pontua a necessidade e
importância da comunidade nestas reuniões. O Senhor Vanderlei (munícipe
e usuário da SDPD) refere a necessidade de se considerar a resistência da
família no processo de inclusão. O Secretário Adjunto da SDPD, Senhor
Loro, ressalta a necessidade de se divulgar os avanços e as conquistas do
CMDPD, via jornais e outras mídias da cidade; d) Devolutiva do presidente
da Câmara Municipal sobre a formulação de Lei específica para
regulamentar calçadas: O presidente do CMDPD, juntamente com a
presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA, Arquiteta
Helena Junqueira, estiveram reunidos com o Presidente da Câmara
Municipal de Barueri, Vereador Chico Vilela, para tratar da necessidade de
se criar uma Lei para regulamentar a construção e manutenção das calçadas
no município, recebendo do ilustre Vereador a concordância da criação de
legislação. O mesmo ficou de levar o assunto ao chefe do executivo, para
em conjunto viabilizarem este pleito; e) Orçamento Participativo: O Senhor
Loureiro informou que em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal
(101/2001) será realizado em 30 de agosto próximo, a partir das 8 horas,
audiência pública para discutir e indicar propostas para o bojo do
Orçamento Participativo (LOA 2014 – PPA 2014/2017). Outra forma de
participação no processo é por meio online. O presidente solicitou a
participação dos membros deste Conselho neste processo. Foram
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apresentados, também, os locais e regiões onde acontecerão as audiências
públicas. Ficou a sugestão do presidente e da conselheira Ana Paula para
que o CMDPD prepare-se durante os primeiros meses de 2015, colocando
em pauta necessidades prementes das pessoas com deficiência, que poderão
compor as “propostas bases” do Orçamento Participativo do próximo
exercício; f) Composição das Comissões Auxiliares Permanentes do
CMDPD: O presidente Loureiro informa que fará convocação de Reunião
Extraordinária, para reorganizar as Comissões Auxiliares Permanentes, que
estão inativas há algum tempo; g) Demandas apresentadas ao CMDPD: O
conselheiro Leandro trouxe a falta de acessibilidade na Secretaria de
Serviços Municipais no Bairro Belval. A presidente da CPA, Senhora
Helena Junqueira, fará documento para a secretaria em questão, bem como
para a secretaria de Obras, solicitando solução do caso apresentado. As
demandas quanto a presença do monitor no transporte escolar serão
encaminhadas às secretarias envolvidas. Quanto à proposta de Cuidadores
(acompanhantes ou pessoal de apoio) para pessoas com deficiência, o
CMDPD recebeu cópia do documento do Ministério Público, endereçado
ao gestou municipal, solicitando a reconsideração da negativa de tal
proposta. Assim, abre-se novamente a possibilidade de termos esta
proposta aprovada ainda em 2014. O assunto passou a ser tratado pela
Secretaria de Negócios Jurídicos; h) Encerramento: Pelo adiantado da hora,
não houve pronunciamento da mesa diretora, bem como a avaliação da
reunião. A Senhora Leda pontua a importância da perseverança do Senhor
Wilson. Este revigora seus agradecimentos a Senhora Leda e ao CMDPD.
O presidente Senhor Loureiro convida os participantes da reunião para a
“Caminhada de Abertura” da XVIII Semana de Prevenção às Deficiências,
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que acontecerá dia 20 de agosto próximo, às 9 horas, saindo da SDPD com
destino ao Paço Municipal, com parada programada em frente à Secretaria
de Promoção Social, onde os usuários da SDPD farão uma apresentação
musical. Eu, Maria Luisa dos Santos Pereira, lavrei a presente Ata que
segue assinada por mim e pelo presidente do conselho, Senhor Willamo
Eduardo Almeida Loureiro. A lista de presença é parte integrante desta Ata.

Maria Luisa dos Santos Pereira
Willamo Eduardo Almeida Loureiro
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