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Aos oito dias do mês de agosto 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 dinâmica da reunião será diferente a fim 

de que os visitantes possam retornar ao seu trabalho e em seguida daremos 

continuidade nos assuntos do conselho. Agradece e apresenta os membros 

representantes da saúde convidados para participar da reunião com informações 

pertinentes e resolução, na medida do possível, de dúvidas, a Sra Alessandra 

Rodrigues (Chocolate) e Sr José Isaias, subsecretário de planejamento e saúde. 

Ambos traçam uma breve explanação sobre seu fazer. Sr. Presidente solicita que os 

convidados versem sobre a acessibilidade nos órgãos públicos de saúde. Sr José 

agradece e coloca que, na Usafa Samambaia ha o atendimento em LIBRAS. Sr 

Nivaldo coloca a importância da contratação de profissionais na área. Sr. Noveli 

coloca dificuldades encontradas no acesso à usafa  Ocian   e coloca o que poderia 

ser feito para melhoria. Sr. Devanir completa a colocação com relação as vias 

públicas. Subsecretário coloca que irá verificar as duas situações. Sr. Nivaldo coloca 

a importância de haver nos órgãos públicos de saúde profissionais sensíveis às 

necessidades no atendimento para ser mais funcional. Assunto foi amplamente 

discutido com propostas no modelo de cartilha, ações a curto, médio e longo prazo. 

Sr. Flavio pede a palavra e coloca sugestão anteriormente discutida em conselho 

sobre a criação de uma coordenadoria da pessoa com deficiência. Convidados 

respondem aos apontamentos, alguns dependem de estudos e providências e 

sinalizam que devem pontuar no prontuário a Necessidade Especial do paciente a fim 

de antecipar dificuldades que necessitem de adaptação. Sra. Lara coloca a 

importância de termos nos equipamentos de saúde presente profissionais que 

atendem qualquer limitação do paciente, deficiente ou não, haja visto que seguimos 

à intenção de inclusão social. Sr. Noveli coloca situação que acontece por vezes que 



é, ao chegar na Usafa não ter o profissional que estava agendado sem prévia 

comunicação. Sr. José coloca que há ações para minimizar o acontecimento, 

entretanto a ausência de profissional precisa ser estudada caso a caso. Convidados 

seguem dando devolutiva a algumas colocações e pontuando algumas sugestões 

como adoção de uso de APP para comunicação com surdos, capacitação dirigida aos 

profissionais que atendem nos órgãos públicos e questões estruturais estarão em 

estudo. Sra. Alessandra convida e sinaliza que aguarda a visita dos representantes 

do conselho aos locais de atendimento da saúde com vistas a apontar a necessidade 

das adaptações arquitetônicas e na ocasião deixa a relação de equipamentos de 

atendimento da saúde. Com a saída dos convidados o Sr. Presidente dá seguimento 

à reunião com a leitura da ata da reunião anterior pela sra. Lara. Presidente coloca 

que recebeu de um vereador uma proposta de projeto de lei para criação da 

coordenadoria da pessoa com deficiência e coloca para leitura. Sr. Noveli coloca a 

importância de alinhar iniciativas como essa com as propostas do COMPED a fim de 

maior funcionalidade do projeto e maior veracidade com as indicações do conselho. 

Sr. Nivaldo contextualiza e coloca que foi o autor da solicitação do projeto de lei pelo 

vereador. Sr. Jailson fez a leitura do documento. Conselhos pontuam a respeito do 

documento. Sr.Nivaldo pede para registrar que sua trajetória irá continuar ainda que 

solitária. Presidente coloca que irá reunir o conselho para elaborar parecer apropriado 

em resposta ao documento. Presidente encerra a reunião. 

 

 

1. Abertura da Reunião 

2. Apresentação dos convidados da Secretaria da Saúde  

3. explanação do Sr. José e Sra. Alessandra (Chocolate) seguido de dúvidas 

● CER - Diretora: Vera Bontempo 

● CAPSi - Diretora Cyntia 

● CAPS AD Boqueirão - Diretora Hilda 

● CAPS AD Mirim - Diretora Sylvana 

● CAPS Álcool e drogas - Diretor Rodrigo 

● CEMAS - Diretora Dayana 

● CEAS - Diretora Fernanda 

● CRAIR - Diretora Bruna 

● SAE - Diretora Simone 



● CEO - Diretor Fernando 

● Centro oftalmológico - Diretora Dayana 

4. Assuntos gerais 

● Leitura, análise e discussão sobre projeto de lei referente a criação de 

Coordenadoria da Pessoa com Deficiência 

 


