
 

 

 

ATA DA 95º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDDPcD –  

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE COTIA 

11 DE MAIO DE 2022 

Aos onze dias do mês de maio de 2022, às 10:00 horas, aconteceu a 95ª reunião ordinária do CMDDPcD, 

realizada presencialmente no quinto andar do Centro de Integração Municipal, localizado na Avenida 

Benedito Isaac Pires, 35. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Sonia Cristina Esplendor dos 

Santos, Ângela Maluf, Olympia de Navasques, Soraya Fernandes de Moraes, Luciana P. D. Raposo Faria, 

Bianca Rossini de Oliveira, Marcelo dos Santos Pires, Roberto Pedroso, Léia Pereira das Neves Souza, 

Cristiane de Almeida Rosa, Yasmim Santos Amaral, Gabriel Biaggi Esplendor dos Santos, Camila Indalécio 

Pereira. Darlene Maria Pires justificou sua falta. Convidados: Secretário Municipal de Esportes e 

Juventude- Sr. Givaldo da Costa (Cabo Givaldo), que foi representado por Rosana Stephano Devesa, 

Secretário Municipal de Transportes e Mobilidade – Sr. Joaquim Pereira da Silva (Joaquim Brechó), o 

Secretário da Pessoa com Deficiência de Barueri – Sr. Carlos Roberto da Silva, Grupo “Mães que lutam”, 

que é formado por mães e pais de pessoas com TEA (Transtorno de Espectro do Autismo) e foi 

representado por Angélica Melo de Sá, Priscila S. Marcelino, Michele C. C. de Jesus e Éder Dias, Claudia S. 

Santos – Pequeno Cotolengo Dom Orione e Camila Pegahane – secretária executiva. A Presidente Sônia 

Cristina Esplendor dos Santos e a Vice-presidente Ângela Maluf fizeram a acolhida a todos os presentes e 

explicaram a necessidade de mudar a ordem da pauta do dia, pois os secretários presentes e a própria 

Ângela teriam outros compromissos. Isso exposto, a reunião foi iniciada com a fala de Ângela, que 

informou sobre a visita que fez à Secretaria da Pessoa com Deficiência de Barueri, na qual conheceu o 

professor Carlinhos (secretário), que foi uma inspiração para que ela conhecesse novas possibilidades de 

projetos para Cotia. Uma das possibilidades é a de transportes adaptados para ampliar, por exemplo, a 

participação do conselheiro Benilton Silva Freitas nos trabalhos deste Conselho e também informou que 

conseguiu fazer uma visita ao Centro Paralímpico Brasileiro juntamente com representantes da Secretaria 

de Educação, pensando em trabalhos específicos com os professores de Educação Física e assim, trazer o 

esporte paralímpico para Cotia. Dando seguimento, a sequência da pauta do dia foi retomada: 1- 

Aprovação da ata 94ª; 2 - Aprovação do Novo Regimento Interno; 3 - Fala do convidado Sr. Carlos Roberto 

da Silva – Secretário da Pessoa com Deficiência de Barueri; 4 - Informes Gerais. Sobre o item 1 – 

Aprovação da Ata 94ª: A presidente perguntou se os conselheiros fizeram a leitura antecipada e se tem 

alguma discordância de algum dos assuntos que se manifestem, já que a leitura é feita antecipadamente; 

depois disso seguiu-se a votação para aprovação da mesma, sendo aprovada por unanimidade.  Sobre o 

item 2 - Aprovação do Novo Regimento Interno: Sonia retomou alguns pontos explicando o porquê de se 

pensar em um novo regimento; primeiro, que o documento está baseado na Lei 2.184 de 23 de setembro 

de 2021, que trouxe os termos mais atualizados referente às pessoas com deficiência e também a 

questão do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDDPcD; segundo, que 

houve a mudança de secretaria e agora o Conselho está vinculado à Secretaria Municipal dos Direitos 

Humanos, Cidadania e da Mulher. Ainda, que para a aprovação precisamos de 2/3 de votos favoráveis dos 

membros do Conselho e a posterior aprovação do chefe do Poder Executivo mediante Decreto. Feita as 

colocações, seguiu-se a votação, que foi unanime pela aprovação. Então, Sonia informou que serão dados 

os seguimentos necessários. Sobre o item 3 - Fala do convidado Sr. Carlos Roberto da Silva – Secretário 

da Pessoa com Deficiência de Barueri: A fala inicial foi de agradecimento pelo convite para compartilhar 

conhecimentos; informou que a secretaria da Pessoa com Deficiência de Barueri tem 12 anos e que ele é 

o terceiro secretário dessa pasta; que é visível às mudanças referentes as pessoas com deficiência, como 

termos atualizados e a inclusão do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) como deficiência e o 

despertar das famílias buscando os direitos dessas pessoas. Falou sobre sua história de vida: que é 



 

 

professor de Biologia e que sempre gostou de praticar esporte; se tornou pessoa com deficiência por 

causa de um acidente e que passou a ser atleta paralímpico. Ângela comentou que ainda faltam políticas 

públicas para a pessoa com deficiência em Cotia, mas que o Conselho vem trabalhando para que exista 

uma Central de Libras e pediu para que o Profº Carlos falasse do trabalho que Barueri já tem. Então, ele 

explicou que esse trabalho começou com a ICOM – LIBRAS e que a Central de Libras funciona 24h e é 

acessada por tablet e que agora, Barueri foi escolhida para um trabalho pioneiro da AME (Organização da 

Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que atua para favorecer a inclusão de pessoas que se deparam com 

barreiras e desvantagens na relação com a sociedade em função de condições cognitivas, sensoriais, 

físicas ou motoras e que nasceu da iniciativa de empregados da Companhia do Metrô de São Paulo), que 

vai instalar, por um ano, 200 pontos de QR Code para que as pessoas com deficiência auditiva possam 

acessar a Central de Libras mais facilmente. Também comentou de um trabalho da secretaria junto às 

empresas para que contratem as pessoas com deficiência por sua funcionalidade e não apenas pelo 

currículo e terminou fazendo um convite para o dia 11/06 para uma Festa Junina Inclusiva, que 

acontecerá no próprio prédio da secretaria e se despediu colocando-se a disposição. Antes de sair, 

recebeu uma lembrança feita pelo Grupo Mães que lutam e convidou esse grupo para visitar a secretaria. 

Seguindo a reunião, os representantes do Grupo Mães que lutam falaram sobre suas conquistas junto a 

Câmara Municipal e algumas secretarias municipais como Educação, Saúde e Comunicação. Conseguiram 

ser ouvidas e apresentaram propostas de campanhas para a conscientização sobre TEA e trabalhos de 

acolhimento das famílias. Ainda, reiteraram a importância do esporte para quem tem esse diagnóstico e 

também da Comunicação Universal, sugerindo que a Central de Libras seja, na verdade, uma Central de 

Comunicação. Sobre o item 4 - Informes Gerais: Para começar, Sonia colocou em votação o pedido da 

conselheira Darlene sobre a possibilidade de mudança de horário das reuniões ordinárias, pois ela 

também faz parte de outro Conselho Municipal, no qual ela representa as pessoas com deficiência  e as 

reuniões acontecem no mesmo dia e horário; os votos foram unanimes e a favor da mudança; assim, a 

partir de junho, as reuniões acontecerão das 9has 10h. Dando seguimento, O conselheiro Roberto 

Pedroso solicitou ao secretário Brechó se haveria possibilidade de mudanças, nas placas de 

estacionamento especial, atualizando o termo “deficiente” para “Pessoa com Deficiência” e nesse 

sentido, Sonia colocou a Comissão de Acessibilidade à disposição da Secretaria Municipal de Transportes 

e Mobilidade para discussão dos termos atualizados sobre pessoas com deficiência. A conselheira Soraya 

Fernandes de Moraes divulgou um evento sobre o Dia da Luta Antimanicomial, que será realizado em 

18/05 e que contará com intérprete de LIBRAS, por meio de parceria com a Secretaria de Educação e a 

conselheira Camila Indalécio perguntou se haverá acessibilidade com guia intérprete, pois ela tem 

interesse em participar, então, Soraya verificará a possibilidade e passará a informação posteriormente. 

Sonia informou sobre o Pedido de Afastamento da conselheira titular Amanda Rosa Maria Silva, por 6 

meses, a contar de maio do ano corrente e que assim, o conselheiro suplente Benilton Silva Freitas 

assume automaticamente a representação. Para terminar, Mirthes Sá se despediu do Conselho, pois 

assumiu um cargo em Barueri e apresentou Camila Pegahane, que assumirá as responsabilidades de 

secretária executiva do Conselho, a partir dessa data e Sonia agradece a presença de todos.  Nada mais 

havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que segue assinada pela Presidente do Conselho e pela 

Secretária da reunião. 

 

 

               Sonia Cristina Esplendor dos Santos                                                   Camila Pegahane    

                              Presidente                                                                              Secretária Executiva 


