
Ata da Plenária Mensal do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência da Cidade de São 

Paulo, realizada On Line nas redes Socias do CMPD do Município de São Paulo, por motivo da 

Pandemia, com o Tema: “Documentos necessários para a Administração de Incapazes, doentes, 

transitórios menores idosos”.  Aos oito dias de abril de dois mil e vinte um realiza-se a Plenária 

mensal do CMPD – Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, com início às 15h07h com a 

presença dos Conselheiros: Maria de Fátima Lima, Fernando Scharamm e o advogado do CMPD Dr. 

Mauricio da Silva Gomes de Jesus Campos responsáveis pela Plenária, a conselheira Maria de Fátima 

deu as boas vindas a todos e apresentou o Convidado Dr. Rodrigo Gruppi Carlos da Costa, 

coordenador auxiliar no Núcleo especializado da Pessoa idosa e da Pessoa com Deficiência. O 

palestrante cumprimentou a todas agradecendo o convite falando sobre o trabalho desenvolvido 

dentro da Defensoria publica, no Núcleo especializado da Pessoa idosa e da Pessoa com Deficiência, 

ele fala que vai passar os slaids e fará uma explanação sobre o assunto proposto e fica a disposição 

para tirar as duvidas, também disse que deixaria os contatos da Defensoria para quem precisar de 

orientação.  Durante a apresentação do Dr. Rodrigo foram feitas varias perguntas sobre curatela, 

interdição da pessoa com deficiência, o conselheiro Fernando também colocou algumas duvidas dos 

munícipes em relação ao assunto. Dr. Mauricio também fez algumas colocações.  Após apresentação 

e explanação do Dr. Rodrigo, ele respondeu algumas perguntas surgidas no chat de munícipes, e 

agradeceu mais uma vez o convite se disponibilizando a voltar para continuar a falar sobre o assunto 

devido o tempo ser curto e o assunto muito importante. A conselheira Maria de Fátima anunciou o 

chamamento para compor a Comissão Organizadora do XXX Encontro Paulistano que deverá 

acontecer no mês de agosto de 2021, ainda sem definição de local e dia, pediu para as pessoas 

interessada em participar entrar em contato com a administrativa do CMPD Severina nos telefones 

3913-4003 e celular 99698-4575. Tiveram manifestação algumas pessoas para participar da Comissão 

Organizadora do Encontro Paulistano: Luiz Carlos da Silva Bosio RG nº 601.029.799-9, CPF nº 

139.861.550-15, telefone celular (11) 993056200, email: Ibosio@hotmail.com; Josefa Selma 

santos RG nº 50857797-4, CPF n email: Representante da Instituição Criança Feliz; Marta Alves da 

Silva RG nº 18.244.032-1 CPF nº 126.245.418-29,nº 118.191.358-61,telefone celular (11) 95977-6236, 

email:  assessoramartaalvesmr@gmail.com; Sandra Cruz RG nº 22.826.014-0 CPF nº 

135.272.897.289-28, telefone celular 911) 97475-4827, email: sandracruz@hotmail.com, 

representante da AAEB, Joana Rosa Catalano RG nº 15.257.795-6 CPF nº 170.835.368-21 email: 

joanarcatalano@gmail.com representante da AAEB; Marly  dos Santos RG nº 18.000.545, CPF nº 

082.273.798-40, telefone celular (11) 96247-4580, email: marlysantos@prefeitura.sp.gov.br ; 

Cristiane de Oliveira RG nº 45.425.052-6, CPf nº 226.026.918-44, telefone celular (11) 96074-5064  

email: cristianesouza@prefeitura.sp.gov.br; Glauce Lusia Paula Teixeira RG nº 30.977.653-3 CPF nº 

219.196.958-50, telefone celular (11) 97712-2148, email: glauceteixeira@prefeitura.sp.gov.br ; Maria 

de Fatima da Silva Lima RG nº 24.785.015-9, CPf nº 194.702.578-39, telefone celular (11) 96555-9386, 

email; mfslima@prefeitura.sp.gov.br;  Jose Silvio da Silva Barreto, RG nº 17.682.825-4,CPf nº  

066.707.058-32,telefone celular (11) 99157-0196, email: josebarreto@prefeitura.sp.gov.br;Fernando 
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Schramm, RG nº  27.425.555-8, CPf nº 284.732.958-70, telefone celular 98253-6630)  email:  

fernandoschramm@prefeitura.sp.gov.br ; Lucas Silva Bueno de Camargo,  RG nº 50.198.410-0, CPf nº 

387.416.068-84, telefone celular (11) 94722-5274  email: lucascamargo@prefeitura.sp.gov.br ; Luiz 

Albert Ruffeil,  RG nº 64.665.074-9, CPf nº 455.616.992-53, telefone celular (11 ) 96841-5454 email: 

luizruffeil@prefeitura.sp.gov.br ; Luiz Augusto Biasetton, RG nº 5002237, CPf nº 074.128.928-86 

telefone celular (11) 98889-0534, email: luizbiasetton@prefeitura.sp.gov.brS; Stephanie Lima 

Ferreira, RG nº 63.718.438-2,CPF nº 350.233.058-13,telefone celular (11) 96073-6124, email: 

slferreira@prefeitura.sp.gov.br ; Carlos Jorge Wildhagen Rodrigues, RG nº CPF nº 824.603.967-91, telefone 

celular (11) 98146-7383,email: carlosjorgeabrasc@gmail.com;  os quais serão publicados no Diário Oficial, a 

Conselheira Maria de Fátima juntamente com os demais participantes fizeram suas considerações 

finais e agradeceram a presença de todos e encerro esta às 17:05h. Eu Severina Eudoxia funcionária 

do administrativo do  CMPD lavrei esta Ata. 
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