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Aos onze dias do mês de julho do corrente ano realizou-se nas dependências da Casa 

dos Conselhos a reunião ordinária do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. 

Sr. Presidente informou que a Secretária Fernanda, por questões de saúde não está 

presente na reunião. Como Sra. Fernanda estava em posse da ata da última reunião, 

não foi realizada a leitura. Sr. Presidente apresentou a pauta da presente reunião para 

início dos trabalhos. A reunião teve início com a fala do Sr. Francisco Novelli sobre os 

Planos de Saúde. Sr. Novelli iniciou sua exposição explicando a função da Agência 

Nacional de Saúde (ANS), a questão do rol taxativo e possibilidades de medidas 

judiciais para custeio de procedimentos pelos planos de saúde. Sr. Presidente 

reafirmou a posição do conselho em contribuir, orientar e oferecer parceiros 

advogados para possíveis intervenções. Sr. Presidente informou que Sra. Fernanda 

solicitou deixar a função de primeira Secretária para assumir a função de Segunda 

Secretária, deste modo, a conselheira Julia assume a primeira secretaria. Sr. Flavio 

questionou a presença de representantes da Secretaria de Esporte e Lazer e o Sr. 

Presidente informou que foram indicados dois novos representantes que não 

compareceram e não justificaram ausência até o momento. Caso a situação se 

mantenha o COMPED solicitará novamente a substituição. A Conselheira Rosimar 

iniciou a apresentação sobre Emprego Apoiado com a convidada Jenifer, especialista 

na área. Jenifer fez parte da implantação do Emprego Apoiado no município do 

Guarujá e é pesquisadora da temática em curso de mestrado da Unisantos. Rosimar 

traça o cenário histórico em que foi criado a Rede  de Emprego Apoiado e a influência 

deste na multiplicação da formação de pessoas para atuar e proliferar a temática  até 

a formação da Associação Brasileira de Emprego Apoiado (ABEA) que está 

retomando suas atividades pós-pandemia agora com reunião agendada para este ano 

(ainda não confirmada). Sr Devanir questiona sobre o público a que se direciona a 

organização e Sr. Flavio questiona sobre a metodologia do apoio. Sra. Rosimar segue 



a explicação colocando que todas as deficiências são contempladas uma vez que há 

o desejo do indivíduo atendido de trabalhar com um tripé: família, empresa e pessoa 

com deficiência. Sra. Jenifer coloca como foi elaborado o projeto de Emprego Apoiado 

pelo setor da saúde e que o mesmo teve financiamento público. Sr. Novelli resume a 

fala exemplificando com uma iniciativa de outro município (São Paulo). Sra Lara 

questiona sobre a formação dos profissionais que apoiam e Sra. Rosimar coloca que 

a formação inicial é complementada com a formação de acordo com a necessidade e 

que os primeiros 77 formados na metodologia do Emprego apoiado formam outras 

pessoas para disseminar a ideia. Sr. Flavio questiona sobre idade mínima e Sra. 

Rosimar coloca que a partir dos 15 anos havendo interesse da pessoa com 

deficiência. Sr. Devanir coloca a questão de custo e ganho das empresas e a 

preocupação na manutenção do emprego diante da dificuldade que é apresentada 

em casos mais comprometedores de deficiência, por exemplo. Sra. Rosimar coloca, 

diante disso, a importância de iniciar o apoio justamente pela comunidade em que a 

pessoa está inserida. Sr. Devanir questiona sobre o respeito às leis trabalhistas que 

vinculam uma pessoa com deficiência  bastante comprometido no programa de 

emprego apoiado e Sra. Rosimar coloca que, assim como os demais funcionários da 

empresa, o vínculo  empregatício é respeitado. Há empresas que respeitam seus 

funcionários e há empresas que não, se aplica também à pessoa com deficiência. Sra 

Rosimar encerra a apresentação e abre para perguntas. Sr. Devanir coloca 

experiência de outro município em que a pessoa com deficiência que ingressa no 

serviço público é encaminhada a unidade multidisciplinar a fim de ter apoio e 

adaptação ao emprego e sugere que o COMPED encaminhe essa sugestão ao 

serviço municipal de Praia Grande. Sra Sônia coloca que no Centro Dia onde trabalha 

muitos dos atendidos não seriam elegíveis ao emprego apoiado por questões de 

limitação e por questões de falta de perspectiva familiar. Sra. Marcela, representante 

de grupo de mães, solicita a palavra. Presidente coloca sobre a importância de 

projetos como o apresentado pela Sra. Rosimar e que existe dificuldade dos 

municípios em implementar por falta de políticas públicas que as direcione e que 

sugeriu ao setor público do município de Praia Grande para a formação de uma 

coordenadoria da pessoa com deficiência, na Assistência social a fim de viabilizar 

verbas para tal,  mas houve negativa. Sra. Jenifer expõe sua trajetória histórica em 

que vivia em vulnerabilidade social e vitima de poliomielite o que aumentou seu desejo 

de formação na área de apoio ao trabalho da pessoa com deficiência. Expõe sobre 



sua formação e o entusiasmo pelo qual persegue o fim do capacitismo estruturado. 

Presidente abre para assuntos gerais e Sra. Marcela coloca que visita o COMPED 

enquanto representante de um grupo de mães e a dificuldade em estruturas ações de 

entretenimento social no município, citou ações de outro município e gostaria de 

solicitar auxílio do COMPED para implementar e viabilizar ações com esse fim. Sr. 

Novelli coloca a importância de relacionar as pessoas pertencentes para o fim e Sr. 

Devanir se coloca a disposição para acompanhar a solicitação junto ao cinema de 

Praia Grande. Sra. Marcela coloca também solicitação da interlocução do COMPED 

junto a secretaria de turismo a fim de viabilizar atrações também a um público com 

deficiência. O Presidente informa aos participantes que representantes da secretaria 

da saúde  foram convidados a participar e solicita que Sra. Julia e Sra Lara 

apresentem um esboço sobre a educação direcionada aos alunos com deficiência, ao 

Sr. Flavio o mesmo referente ao esporte e Sra. Sonia referente ao ser fazer. Sra. 

Sonia justifica que estará gozando de férias. Sr. Novelli sugere que algum dos 

membros do conselho se aproprie das iniciativas do município de Caraguatatuba para 

colocar como sugestões ao município de Praia Grande. Sugere também que questões 

direcionadas a secretaria de saúde sejam compartilhadas no grupo de whatsapp a fim 

de reduzir e  otimizar as dúvidas. Presidente encerra a reunião. 

 

1. Leitura e aprovação da ata da reunião do mês de junho(adiado). 

2. Fala do senhor Francisco Novelli sobre  os planos de saúde. 

3. Apresentação da conselheira Rosimar sobre Emprego Apoiado.  

4. Assuntos gerais 

 


