
ATA DO XXIX ENCONTRO PAULISTANO DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA, EM DEZESSETE DE AGOSTO DE DOIS MIL E 

DEZENOVE, NA SEDE DO CRECI – CENTRO DE REFERENCIA DO 

IDOSO SITO Á RUA FORMOSA Nº 215 VALE DO ANHANGABAÚ-

SÃO PAULO. Às nove horas e quarenta e sete minutos, o 

conselheiro Erici Soares inicia os trabalhos  dando boas vindas a 

todos os presentes e comunica os Avisos Iniciais: Este evento 

conta com os seguintes recursos de acessibilidade: 

audiodescrição, intérpretes de libras e guias-intérpretes. 

informa que não nos responsabilizamos por objetos deixados no 

interior deste recinto. O credenciamento ocorre das  08h às 

11:30h;  solicita que os participantes coloquem seus celulares no 

módulo silencioso. Neste momento convida o Sr. Sidney Tobias 

de Souza, ex Conselheiro do CMPD- Conselho Municipal da 

Pessoa com Deficiência como Mestre de Cerimônias,do XXIX 

Encontro Paulistano. Com a palavra o Sr. Sidney Tobias  dá as 

boas vindas e informa que o Coral da GCM-GUARDA CIVIL 

METROPOLITANA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, apresentará 

uma coletânea de músicas brasileiras. Em seguida solicita que o 

pleno posicione-se respeitosamente para entoar o HINO 

NACIONAL dando inicio a abertura oficial do evento. O mestre 

de cerimonia Sr. Sidney Tobias retoma a palavra e explica o 

objetivo do Encontro Paulistano de pessoas com deficiência que  

é uma realização do Conselho Municipal da Pessoa com 

Deficiência – CMPD com apoio da – SMPED e tem por objetivo 

promover o debate aberto e democrático sobre as políticas 

públicas voltadas as pessoas com deficiência da cidade de São 



Paulo e ainda destaca que nesse encontro  será feita a eleição 

do colegiado do cmpd para o biênio 2019 2021. 

Como nasceu o encontro paulistano de pessoas com deficiência: 

Quando iniciou suas atividades, a 3 décadas, o cmpd era 

composto por um grupo de pessoas com deficiência e 

interessados na causa que buscavam melhorias para esta 

parcela da população. Naquela época não havia no município 

nenhuma atividade ou ação voltada ao segmento de pessoas 

com deficiência. O Encontro Paulistano, instância máxima de 

deliberações do cmpd foi instituído em 1989 Pelo Decreto Nº. 

28.004, em 21 de agosto. Após anuncia a composição da mesa 

de abertura. SR. Cid Torquato, secretário da Secretaria Municipal 

da Pessoa com Deficiência - SMPED que nesta ocasião está 

também REPRESENTANDO O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO 

PAULO SR. Bruno Covas. O Sr. Paulo Vieira representando A Sra. 

Priscila Gaspar Secretária da Secretaria Nacional dos direitos das 

pessoas com deficiência e representando também a Ministra do 

Ministério da Familia da Mulher e dos Direitos Humanos 

Damaris Alves, A Sra. MAGDA PAIVA representando a Senadora 

Mara Gabrili. O Sr.Francisco Núncio Cerignoni, Presidente do 

Conselho Estadual para Assuntos dos direitos das Pessoas com 

Deficiência. A  anfitriã do evento Sra.  Presidente do CMPD Sra. 

Ana Claudia Domingues. O Sr Luiz Carlos Bosio Presidente da 

Comissão Organizadora do XXIX Encontro Paulistano.  

 
 



 
 
 
 
 

A presidente do CMPD Sra. Ana Claudia dá as boas vindas às 
autoridades presentes e a toda Plenária do CMPD, a seguir o 
Secretário Cid Torquato, fala sobre a importância dos 30 anos do 
CMPD e que os trabalhos devem ser desenvolvidos em conjunto, 
pois não construímos nada na briga e sim no respeito entre as 
pessoas, o senhor Paulo Vieira faz sua fala e diz que a Secretaria 
Nacional, bem como a Senhora Secretaria Priscila Gaspar  envia 
suas congratulações, cita também a importância da implantação 
da LBI (Lei Brasileira de Inclusão), a senhora Magda Paiva 
transmite os cumprimentos a todos em nome da Senadora Mara 
Gabrilly, em seguida o senhor Francisco Núncio, do CEAPCD 
cumprimenta a todos e diz que quer deixar um lembrete “ são 
trinta anos de luta e do inicio da construção das políticas da 
pessoa com deficiência, e que o CMPD é referência para todos 
os conselhos do estado de São Paulo, a seguir o senhor Luís 
Bósio presidente da Comissão dá as boas vindas a todos, 
cumprimenta a mesa de autoridades, e passa a palavra a 
presidente Ana Claudia que declara oficialmente abertura do 
evento, a senhora Marta Alves membro da Comissão 
Organizadora do Encontro Paulistano e convidada a fazer a 
leitura da carta de agradecimento que representa uma singela 
homenagem a todos que contribuíram na trajetória do CMPD. 
Dando sequência a presidente faz o chamamento para  
composição da Mesa Diretora dos Trabalhos:  Ivi Franklin, Luis 
Bosio , Roberta R da Silva (Braille), Jucélia Honorato Mourato, 
Sonia Santana P. Souza.  O Presidente Sr. Luiz Carlos Bosio do 



XXIX encontro paulistano faz  a leitura do regulamento já 
aprovado na Plenária  do dia 13/08/2019. Sendo que este 
Regulamento tem o objetivo de ser submetido para apreciação 
da plenária  e será o documento nortear de todos trabalhos do 
XXIX Encontro Paulistano, e somente como descrito no artigo 
23º do Regulamento : Art. 23°. Somente o art. 22, deste 
regulamento, será submetido à plenária do XXIX ENCONTRO 
para discussão e aprovação. Onde apresentamos e destacamos 
o capitulo 22º Art. 22º Os participantes com direito a voz 
estarão sujeitos aos seguintes critérios: 
O participante deverá se inscrever para fazer uso da palavra. 
O uso da palavra deverá se restringir a 3 minutos, no máximo, 
improrrogáveis. Os pedidos de re-inscrições poderão ser 
atendidos depois de esgotados os pronunciamentos de primeira 
vez. Serão recebidas tantas inscrições e re-inscrições, quantas 
vezes forem possíveis para esgotar o tempo previsto para o 
encerramento dos trabalhos em cada fase do evento. 
As moções deverão ser encaminhadas à Comissão Organizadora 
até ás 14h do dia 24/08/2019.O conteúdo das moções deverá 
ser restringir, única e exclusivamente, às questões relacionadas 
com os direitos e as reivindicações das pessoas com deficiência. 
As moções deverão ser por escrito, no máximo de 15 linhas, e 
serem subscritas no mínimo, por 30% do número de 
participantes credenciados. A comissão organizadora agrupará 
em separado as moções que não estão de acordo com os 
critérios estabelecidos neste artigo. Estas moções não serão 
lidas, mas somente anunciadas com o motivo da rejeição. 
A leitura, apreciação e votação das moções será durante o 
período da apuração, dia 24/08/2019. Após a leitura o Sr. Bosio  
As questões de ordem, de encaminhamento e de 
esclarecimento, deverão ser feitas antes do início de cada 



votação, sendo competência da mesa diretora a pertinência do 
pedido, e o tempo será de 1 (um) minuto improrrogável. 
proposta de acréscimo no artigo 22° do Regulamento, i senhor 

Bosio abre as inscrições para que as pessoas interessadas 

venham trazer suas contribuições. Assim, temos a manifestação 

de 02 dois munícipes com as seguintes propostas:  O senhor 

Carlos Alberto (FCD) sugere que seja garantida a entrega das 

moções aos novos conselheiros eleitos e que haja uma 

devolutiva em pelo menos três meses, colocando a aprovação 

da Plenária em regime de votação: 56 votos a favor desse 

acréscimo, 04 contra e  01 abstenção.  a seguir o senhor Willian 

sugere que  seja aumentado em hum (1) minuto o tempo de fala  

dos participantes quando apresentadas propostas, em regime 

de votação 34 a favor da inclusão, 11 contra, 01 abstenção, 

aprovada, no capítulo  22/ será agregada as duas propostas ao 

texto. Em continuidade a programação a presidente  Ana Claudia 

solicita que o senhor Bosio assuma os trabalhos para  a 

composição da Comissão Eleitoral,  sendo um participante 

deverá ter conhecimento em braile, faz a chamada a Plenária, os 

nomes são: Silvia Souza Santos, Rosilande Maria  Silva Collar 

Vieira, Vilmara Saraiva Leão, José Nairton de Rocha Moura, 

Guilherme Chedid de Lorenzo, Dirce Prado Horta de  B. Ferreira, 

Michele Vieira, formada a Comissão Eleitoral, inicia-se a palestra 

Magna com a Senhora Marinalva Cruz Secretária Adjunta da  

SMPED, com o Tema  “CMPD a sua importância em três décadas 

de existência, somos o futuro”. Em seguida abre para 

esclarecimento sobre o transporte Atende  comunicada pela a 

conselheira Sandra Reis que se disponibilizará entrar em contato 



com os munícipes na terça-feira dia 20.08.19  e saber quem ira 

de fato participar do Encontro aqueles que não confirmarem 

terão suas vans canceladas, e se for vans OURO, se for de 

coordenadores tomaremos as medidas cabíveis. O presidente da 

Comissão Organizadora Sr. Luiz Carlos Bosio e a conselheira 

Sandra Ramalhoso realizam a divulgação do total dos 

participantes inscritos e credenciados no evento para 

porcentagem de assinatura das moções: 161 votantes crachás 

vermelhos, 59 crachás amarelos, crachás brancos 44, totalizando 

220 pessoas inscritas e credenciadas nesse primeiro dia do 

eventos com 30% de assinaturas pelas moções  resultando em 

66 assinaturas para validar cada moção. Ainda esclarece que o 

formulário de moções poderá ser retirado a partir desse 

momento com a conselheira Sandra Ramalhoso e serem 

entregues impreterivelmente até as 14:00hs do dia 24.08.19 

preenchido com as respectivas assinaturas. O mestre de 

cerimonia convida a presidente Ana Claudia para realizar o 

fechamento dos trabalhos desta manhã. Em conjunto com a 

plenária decidimos que apresentação dos mecanismos processo   

participativo do segmento acontecerá após o intervalo devido 

ao adiantamento do horário dos trabalhos, ficando acordado 

que os trabalhos serão retomados as 13:40hs. Retomando os 

trabalhos após o intervalo a conselheira Sandra Reis orienta os 

participantes com a exposição dos mecanismos do processo   

participativo do segmento. Prosseguindo com os trabalhos 

apresentamos a prestação de contas do Colegiado biênio 2017 a 

2019, chamando os seguintes conselheiros: Ana Claudia 



Domingues, Carlos Jorge Wildhagen Rodrigues, Sandra dos 

Santos Reis,  Ereci Soares Onório,  Thaluana dos Santos, 

Stephanie Lima Ferreira, Viviane Aparecida de Lima 

representada por Maria de Fatima da Silva Lima,    Sandra 

Ramalhoso e Maurício Igor de Carvalho.   A leitura da prestação 

de contas encerra-se e neste momento a presidente do CMPD 

Ana Claudia anuncia a suspensão do Encontro e se estabelece 

Plenária Extraordinária para leitura e aprovação da Ata da 

Plenária do mês de julho e leitura das cartas resposta as 

munícipes: Gersonita de Souza e Fernanda. A senhora Gersonita 

foi chamada porém não se encontrava presente no momento. 

Assim, foi feita a leitura referente a resposta da senhora 

Fernanda, que não concordou com o conteúdo.Em seguida, por 

de3cisão da plenária, foi feita a leitura da carta resposta da Sra. 

Gersonita. È os três minutos  referentes ao direito de resposta 

da ex -conselheira suplente Luciana Trindade. Após os 30 

minutos de suspenção do XXIX Encontro Paulistano retomamos 

a programação do evento com a participação da banda 

Macabea. Ao concluir a atividade cultural todos os participantes 

são convidados para festejar os 30 anos do CMPD com um bolo 

comemorativo, neste momento os conselheiros desta gestão em 

conjunto a presidente Ana Claudia e demais ex conselheiros e ex 

presidentes  deste conselho são homenageados e os mesmos 

pronunciam-se em agradecimento ao tempo de gestão e a toda 

trajetória e conquistas realizadas até o presente momento.  

São 3 décadas que comemoramos......Retornamos as atividades 

após esse maravilhoso momento comemorativo com a 



apresentação dos candidatos gestão 2019 a 2021: Carlos 

Jorge(deficiência auditiva) presente,  o candidato Luís Augusto 

não compareceu, o candidato  José Silva Barreto (deficiência 

múltipla) presente, candidata Maria de Fátima da Silva Lima ( 

deficiência múltipla) presente, Lucas Silva (deficiência 

intelectual) presente, Ana Paula Fonseca (deficiência Física) 

presente, Fernando Scharm (deficiência física) presente, 

candidata Giovana Gomes não compareceu, Luís Alberto 

Biasetton(deficiência física) presente, Odete Jacinto Cavalcante 

(deficiência física) presente, Alberto Ferreira de Brito 

(deficiência visual) presente, André Ancelmo Araújo ( vaga livre) 

presente, Cristiane Souza Oliveira (vaga livre) presente, Glauce 

Luzia (vaga livre), Marly dos Santos (vaga livre) presente, o 

mestre de cerimônias Senhor Sidney Tobias da prosseguimento 

explicando os trabalhos que acontecerá no próximo sábado dia 

24.08/2019 , após os informes dos conselheiros  a presidente 

Ana Claudia Dominguez encerra os trabalhos desse primeiro dia 

do XXIX Encontro Paulistano de Pessoas com Deficiência 

desejando a todos um bom retorno e lembrando que no sábado 

seguinte será a eleição dos candidatos a nova gestão, .Encerro 

esta as 17:26, Eu, Sandra Reis lavrei esta. 

 

 


