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Aos doze dias do mês de setembro do corrente ano realizou-se nas dependências da 

Casa dos Conselhos a reunião ordinária do Conselho Municipal da Pessoa com 

Deficiência. Sr. Presidente inicia a reunião na segunda chamada com  nove 

participantes, entre elas duas visitantes, Sra. Ana Paula (DA) e Sra. Claudia 

intérprete. è feita a leitura da Ata da reunião anterior pela secretária. Presidente coloca 

que a partir da próxima reunião os conselheiros deverão compartilhar suas ações para 

alinharmos conduta e agradece a participação dos conselheiros que procederam a 

visitas técnicas. Coloca ainda que a Sra Aline está hoje representando a casa dos 

conselhos e que a Assistência Social não está representada hoje com prévia 

comunicação. Cita situações de denúncias e solicitações que tem recebido e orienta 

que, em alguns casos, não é de responsabilidade do COMPED mas serão 

encaminhados ao setor correto. Cita ainda o convite de palestra, acontecida em 

agosto no CER e pauta será apresentada em nossa próxima reunião. Sr. Presidente 

coloca que é importante que os projetos que surjam no COMPED sejam 

compartilhados e elaborados pelos membros e não em iniciativas individuais a fim de 

que tenha caráter institucional direcionado ao poder público. Agradece o Sr. Marcos 

pelo aceite em trazer informações sobre vagas de estacionamento. Outros 

conselheiros chegaram (Sra. Rosimar e Solange e Srs. Jean e Noveli). Sr. Marcos 

versa sobre vagas reservadas (PCD e idosos) e comenta situação em que precisou 

da vaga reservada e esta estava em baixo de um poste com manutenção 

inviabilizando a situação da mesma, coloca ainda a questão das rampas de acesso 

que não estão sincronizadas às faixas de pedestres colocando em risco quaisquer 

pessoas que for utilizar a rampa( adulto com carrinho de bebê, idoso, PCD e outros). 

Presidente sugere fazer um ofício direcionado à prefeitura apontando as dificuldades 

de acessibilidades arquitetônicas. Sr. Cristiano sugere interlocução com o setor de 

obras e trazer as situações apontadas a fim de alinhar ações em forma de parceria 



para promover a resolução das situações apontadas. Sr. Presidente sugere registros 

para compor esse xxxxxx. Sra. Rosimar cita observação do edifício Beatrix em que o 

elevador é destinado apenas à pessoas em cadeira de rodas. Sr. Marcos 

complementa citando o acabamento utilizado na orla do município de Praia Grande 

(mosaico portugues) que pode causar acidentes com pessoas idosas e PCDs. Sr. 

Noveli coloca que em muitos locais públicos há dificuldades de acessibilidade para 

pessoas com deficiência sensoriais e físicas. Ficou acordado que os membros do 

conselho irão sempre que houver oportunidade registrar situações e 

estabelecimentos com dificuldades de acessibilidade para compor sugestões e 

solicitações que serão direcionadas ao órgão público competente. Sra. Solange 

coloca a ausência das cadeiras anfíbias. Sra. Rosimar se coloca à disposição para 

conversar com a secretária. Sr. Noveli coloca a importância de o COMPED ser visto 

enquanto grupo e não em iniciativas individuais. Sr. Cristiano coloca sobre encontros 

externos e uma experiência de São Vicente (Capitão do Mar) que é interessante trazer 

para a possível “caminhada do conselho” no dia da pessoa com deficiência. Sr. 

presidente apresenta Sra. Ana Paula para os conselheiros que chegaram depois do 

início e abre para palavra. Sra. Ana Paula coloca as dificuldades que encontra nas 

atividades cotidianas e a necessidade do aperfeiçoamento dos serviços públicos. Sr. 

Cristiano coloca a importância de formas de comunicação que seja funcional à todos. 

Sr. Presidenta coloca a importância de existir a Coordenadoria da Pessoa com 

deficiência a fim de destinar formas de comunicação (braile e LIBRAS) aos 

equipamentos que necessitam. Sra. Solange parabeniza a formação adequada do 

conselho. Sra. Claudia sinaliza necessidade de ir embora e Sra. Ana Paula irá 

também por não haver quem faça a interlocução em LIBRAS a partir de agora (10hrs 

e 55min), os conselheiros agradecem a presença e sinalizam a necessidade da 

presença de maior frequência de pessoas com DA para solicitarem a presença de um 

intérprete. Sr. Presidente abre a palavra a apresentação do Sr. Flavio que veio nos 

colocar iniciativas do esporte adaptado. Sr. Flavio coloca sua experiência em esportes 

adaptados e como se deu o início no município desde 1985, inicialmente como 

professor e depois como Assistente Técnico Pedagógico junto às escolas especiais 

expandindo o conhecimento as demais escolas. Relata sobre o uso da piscina 

municipal e a importância de haver no conselho um representante que faça a ponte 

dos assuntos relacionados ao uso da piscina e esportes adaptados. Coloca 

experiências como os Jogos especiais da baixada. Explana sobre como os atletas 



iniciam e participam de jogos adaptados e como é realizada as avaliações para 

compor as categorias. Sr. Marcos coloca a dificuldade de seu esporte (handbike) 

representar o município por falta de apoio de transporte. Sr. Flavio solicita ao conselho 

a mobilização junto à secretaria do esporte para evento de promoção de esportes 

adaptados e propostas de manutenção dos mesmos. Sr. Presidente agradece a 

apresentação do Sr. Flavio e dá continuidade aos assuntos gerais. Sra. Solange pede 

a palavra e coloca a iniciativa a um transporte adaptado chamado Ligado mantido 

pela organização de responsáveis “Almas Azuis”. Sr. Noveli complementa colocando 

que tal iniciativa já foi colocada em pauta a meses atrás e a importância do conselho 

apoiar e dá sugestão de utilizar o grupo “amigos do conselho” para agregar 

seguidores e difundir as informações pertinentes, cujo administrador ficaria 

responsável por excluir postagens não pertinentes. Sr. Presidente coloca que, a partir 

da próxima reunião irá verificar de acordo com o regimento interno a exclusão de 

conselheiros que não se apresentam nas reuniões. Sra. Solange complementa com 

informações de entendimento da organização que participa. Sr. Presidente coloca a 

disponibilidade em participar de reuniões para explanação dos objetivos do conselho 

e é discutido a definição de um grupo que irá visitar os equipamentos de saúde 

indicados na reunião anterior. Sra. Rosimar solicita acesso as atas das reuniões 

anteriores e Sr. Presidente solicita que Sra. Lara que vincule no grupo de whatsapp. 

Sr. Noveli parabeniza publicações da Sra. Vanessa no grupo “amigos do conselho”. 

Presidente encerra a reunião. 

 

 

 

1.  Abertura da Reunião 

2. Leitura e aprovação da ATA referente a reunião do mês de agosto; 

3. Apresentação do Professor Flavio sobre esportes paraolímpicos no município de  

Praia Grande; 

4. Apontamentos do conselheiro Marcos a respeito de vagas de estacionamento 

destinadas à PCDs no município de Praia Grande; e, 

5. Assuntos gerais 

 


