
Ata da Plenária Mensal do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência da 
Cidade de São Paulo, realizada na Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo, 
situada no Viaduto Jacareí, número cem, Bela Vista – São Paulo SP.  No dia nove de 
Novembro de dois mil e dezenove, realizou-se a Plenária mensal do CMPD – Conselho 
Municipal da Pessoa com Deficiência, com início às treze horas e trinta minutos, com o 
Tema “Novembro Azul: A Saúde do Homem”. Iniciou-se a plenária com a conselheira 
Glauce fazendo o cerimonial, onde passou todas as informações do espaço e as 
devidas orientações aos munícipes, passou a palavra para a Presidente Marly dos 
Santos, a referida sauda a todos os presentes. Leitura da Ata, a Presidente Marly dos 
Santos solicitou a aprovação da ata anterior, a munícipe Vilmara solicita que seja 
retificado o nome dela, pois estava Vilmar, onde o correto é Vilmara, e que os 
deficientes mencionados na ata precisam de médico da família. O Conselheiro Alberto 
pede retificação de seu sobrenome, pois está como Alberto Silvio, e o correto é 
Alberto Ferreira de Brito. O Conselheiro Carlos Jorge agradece a oportunidade e pede 
desculpa, devido o inconveniente do espaço da sala na câmara; fala sobre a 
importância do homem se cuidar; cita as características da doença de próstata, o nome 
do especialista que cuida da saúde masculina; explica  claramente o assunto da saúde 
do homem perante a plenária. Após a apresentação, foi aberto para os membros de a 
plenária fazerem perguntas sobre o assunto abordado. Conselheiro Alberto parabeniza 
as falas do Conselheiro Carlos Jorge e diz que tendo dificuldade de atendimento na 
UBS Paulistana, tem dificuldades com a acessibilidade também, informa que tem 
diversos números de protocolos do atendimento 156 e nada é feito para solucionar. 
Conselheiro Carlos Jorge responde que infelizmente tem muita falta de respeito com 
as pessoas com deficiência e suas necessidades. O munícipe, Nivaldo pergunta a todos, 
“Quem já fez os exames, e lamenta a quantidade de homens presentes que já fizeram 
o exame e orienta aos demais que façam o exame sim”. Nelson abbade, convida a 
todos a participar da caminhada inclusiva que irá ocorrer na cidade de Osasco no dia 
quinze de novembro de dois mil e dezenove a partir das nove da manhã, e fala 
também sobre a importância de cuidar da saúde. Presidente Marly pede que o mesmo 
envie email para o CMPD, oficializando o convite. O Conselheiro Silvio informa o nome 
PSA, este é uma substância produzida unicamente pela próstata e a sua descoberta e 
utilização como marcador tumoral de câncer da próstata significou um verdadeiro 
divisor de águas no diagnóstico desse câncer. A munícipe Terezinha questiona onde ele 
poderá conseguir o tratamento, diz que mora na zona leste, pois está muito difícil de 
conseguir, ela pede socorro, tem uma lista de pessoas que estão precisando fazer 
exames e de tratamento. O Conselheiro Carlos Jorge fala que irá verificar a situação, a 
munícipe Gersonita, diz que irá fazer o mesmo, a munícipe Alice orienta que em 
muitos casos, inclusive o caso da munícipe Francisca, deve ser agendada uma consulta 
com o serviço social da UBS. Bosio questiona como é a relação entre os casais e 
também com os casais com deficiência na situação do tema abordado? O Conselheiro 
Carlos Jorge responde que a vivência dele e de sua esposa é tranquila, pois tem que ter 
diálogo, e diz que isso é fundamental. Conselheiro Bóris reafirma a pergunta do Bosio, 
sobre a saúde da família, e diz que nestes casos podem procurar a ajuda do NASFI, pois 
na maioria dos casos, é resolvido. A Conselheira Cristiane questiona como é a sensação 
no ato do exame e após o exame. O Conselheiro Carlos Jorge diz que sente um pouco 
de incômodo no início do exame, mas que depois é tranquilo. Bosio alerta sobre o 
problema da saúde do homem, principalmente a respeito da saúde do homem 



cadeirante, pois problemas podem surgir do nada, infecções e etc, alerta que o câncer 
de próstata é uma doença silenciosa e que o quanto antes prevenir melhor será. A 
munícipe Vilmara questiona a mesa, qual será a ajuda que o conselho poderá oferecer 
nestes casos. A Presidente Marly respondeu que trabalhamos com o SUS e que todos 
tem problemas, e que as perguntas sempre irão surgir, mas que os casos devem 
sempre ser iniciados os tratamentos nas UBS, para que sejam encaminhados para os 
especialistas da saúde. A munícipe Francisca Almeida, diz que está com um aparelho 
na perna e pede ajuda, a UBS do Jardim Primavera, ela diz que não consegue ir a UBS, 
pois precisa de um novo aparelho. A Presidente Marly orienta que ela deve 
comparecer na UBS, para ser encaminhada para o SER, para que consiga ajuda. 
Munícipe Amada convida a todos para a apresentação do ballet de cegos da 
Associação Fernanda Bianchini, diz que aos sábados a entrada é gratuito e aos 
domingos é cobrado um determinado valor no ingresso, e fala de suas dificuldades 
para embarcar no transporte público, que os ônibus não param para ela, os 
conselheiros do transporte municipal de São Paulo, Sandra Ramalhoso e Toninho, a 
orientam a informar a data, horário e o nome da linha que está tendo dificuldade, 
Bosio sugere que o conselho faça algo de conscientização da necessidade da pessoa 
com deficiência no transporte público. Conselheiro Alberto, indaga sobre exigências de 
informações solicitadas para o atendimento no 156 e nas empresas, pois para o 
deficiente visual é praticamente impossível. Sandra Ramalhoso explica a situação e 
passa orientações a ele. O Conselheiro Silvio argumenta o uso de aplicativo mobilidade 
São Paulo no transporte público. A Conselheira Glauce lê trecho da letra da música 
“Até Jesus Chorou”. Informes  
A Senhora Presidente Marly Informa à plenária que no dia vinte e nove de outubro de 
dois mil e dezenove, o Sr. André Anselmo foi restituído do cargo de conselheiro do 
CMPD, e diz que o mesmo teria trinta minutos de fala, no entanto não compareceu., e 
explica que a decisão é oficial, pois já saiu no diário oficial do município de São Paulo, e 
que ele poderá recorrer judicialmente, pois é um direito dele. 
A Conselheira Sandra Ramalhoso, alerta aos munícipes que é de total importância a 
participação dos munícipes, o conselheiro Toninho, informou as datas das reuniões e 
as regiões onde irão acontecer. 
A Senhora conselheira Maria de Fatima, alertou sobre a participação das pessoas nos 
conselhos das UBS de suas regiões, falou sobre as reuniões do ATENDE que estão 
acontecendo todas as Quintas Feiras às dez horas na sede do CMPD. 
A Presidente Marly informa a substituição da Conselheira Suplente Cristiane Oliveira 
para Conselheira Titular, e informa também que ela irá assumir a pasta de proteção 
social, que era de responsabilidade do ex-conselheiro André Anselmo. 
Conselheira da Saúde Pâmela convida a todos a participar das reuniões do conselho da 
Saúde 
A Senhora Presidente Marly dos Santos agradece a presença e participação de todos e 
encerra a reunião as dezesseis horas e trinta e oito minutos. 


