
 

 

 

ATA DA 92º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDDPcD – CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE COTIA 

15 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, aconteceu a 92ª 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, Angela Maluf, Cristiane de Almeida Rosa, Bianca Rossini de Oliveira, Gabriel Biaggi 

Esplendor dos Santos, Roberto Pedroso, Juliana Alexandrino Jodan Gama, Luciana P. D. Raposo de Faria, 

Darlene Pires, Olympia de Navasques, Maria A. Schleier, Yasmin Santos Amaral, Camila Indalécio Pereira e 

Mirthes Sá – Secretária executiva. Justificaram a falta: Léia Pereira das Neves Souza, Gustavo Henrique 

Barbosa e Amanda Rosa Maria Silva. A Presidente Sônia Cristina Esplendor dos Santos e a vice-presidente 

Ângela Maluf fizeram a acolhida aos conselheiros e em seguida foi apresentada a pauta do dia: 1- 

Aprovação da ata 91ª; 2- Decreto 9010/2022; 3- Regimento Interno; 4- Apresentação do Relatório Final – 

Biênio 2019/2021; 5- Calendário /Agenda/2022; 6- Formação das Comissões de Trabalho; 7- Informações 

Gerais. Sobre o item 1 – Aprovação da Ata 91ª: A presidente explicou que para otimizar o tempo da 

reunião, as atas sempre serão enviadas por email ou no grupo de whatsapp, para que todos leiam e se 

houver discordância de algum assuntos, eles sejam apresentadas antes, pelos mesmos canais  e assim, no 

dia da reunião a ata seguirá para aprovação. Depois disso seguiu-se a votação para aprovação da mesma, 

sendo aprovada por unanimidade.  Sobre o item 2- Decreto 9010/2022: esse documento dispõe sobre a 

designação dos membros do Conselho e foi elencado para que todos tomem ciência. Sobre o item 3- 

Regimento Interno: A presidente explicou que o regimento é um documento muito importante, pois nele 

está contida a natureza, as finalidades e a estrutura do Conselho, assim como as atribuições e 

competências dos conselheiros e o que está em vigência  apresenta-se desatualizado. Portanto, 

deveremos fazer as atualizações, de acordo com a Lei 2.184 de 23 de setembro de 2021 e precisamos dos 

votos favoráveis para essa deliberação. Assim, a atualização do Regimento Interno foi deliberada pelos 

presentes e deverá ser feito por uma comissão de trabalho para dar andamento as atualizações. Sobre o 

item 4- Apresentação do Relatório Final: Darlene entregou cópias do relatório aos presentes e junto com 

Sonia, apresentou alguns dos trabalhos feitos no biênio 2019/2021. Também, frisou os trabalhos que 

ficaram pendentes para que continuem em andamento. Sobre o item 5- Calendário /Agenda/2022: O 

calendário já tinha sido enviado em dezembro e naquele momento não havia a previsão de data para a 

Cerimônia de Posse dos conselheiros, que ocorreu em 09 de fevereiro e assim, a data da reunião ordinária 

foi alterada. Então, Sonia sugeriu de fazer essas alterações, no mês de fevereiro. Após a votação, ficou 

deliberada pelos presentes que as alterações sejam feitas e as outras datas apresentadas serão mantidas , 

assim como o horário das reuniões ordinárias das 10h as 11h . Sobre o item 6- Formação das Comissões 

de Trabalho: Sonia começou a explanação deste item informando que pela Lei 2.184 temos que formar 

comissões, como por exemplo, comissão para fazer o Regimento Interno, comissão de Acessibilidade, 

comissão de Empregabilidade, ou seja, comissões permanentes e também podem ser feitas comissões 

temáticas dependendo dos trabalhos do Conselho. Sugeriu que nessa reunião definíssemos as comissões 

de trabalho; depois as comissões vão se reunir e será importante também escolher um coordenador para 

cada comissão, para que sejam apresentadas as decisões ou informações importantes, nas reuniões 

ordinárias. Camila Indalécio pergunta se as reuniões podem ser On-Line e se durante as reuniões haverá 

um profissional interprete na sua casa para auxiliar, então, Sonia orienta que primeiro precisamos saber 

em qual comissão que ela irá participar para aí então poder garantir a acessibilidade. Olympia, sugere que 



 

 

pode criar um formulário no google e enviar o link para os conselheiros, para que manifestem em que 

comissão gostariam de participar. Ângela expõe que precisamos ter cuidado aos criarmos e assumirmos 

as comissões, pois já temos muitas responsabilidades, e precisaremos fazer as escolhas de forma 

consciente e Yasmin sugere que as funções que cada comissão irá desempenhar estejam descrita no 

formulário para facilitar a escolha. Dessa forma, foram criadas três comissões e o formulário será enviado 

com as informações sugeridas para que cada conselheiro faça a sua escolha. Sobre o item 7- Informações 

Gerais: Ângela lembra que hoje é o dia do Câncer na criança, relata que entregou mechas de cabelo 

arrecadas para o Graac e que a equipe dessa instituição ficou muito gratos pelo apoio oferecido pela 

Prefeitura de Cotia, e deixam as portas abertas do Graac caso precisemos encaminhar alguma criança que 

necessite do atendimento oferecido por eles.  Informou também que esteve no shopping, junto com 

representante do Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, para falar sobre o dia 02/04 aniversário de 

Cotia e Dia Azul, sugerindo o fazer Silêncio no Shopping para receber as famílias com Autismo. Para 

terminar, Ângela pediu desculpas por não ter tido o interprete de libras no dia 09/02, na Cerimônia de 

Posse. 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                                                                       Mirthes Sá 

                    Presidente                                                                                           Secretária Executiva 

 

 

 

 


