
 
 
 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, sito no 

Viaduto Jacareí, número cem, Bela Vista – São Paulo SP, com o Tema: Posse dos 

Conselheiros. A Plenária ocorreu no dia Quatorze de Setembro de dois mil e Dezenove, deu-

se inicio às 14h: 15 com servidor da SMPED, João mestre de cerimonias do evento deu as 

boas vindas a todos e oportunamente orientou os participantes que o Conselho não se 

responsabiliza por nenhum item perdido e/ou esquecido no local. Em seguida, a Sra. Angela 

Ribeiro entoou o Hino Nacional Brasileiro. A Presidente Marly Santos faz as considerações e 

saúda os presentes e justifica a ausência da ex-presidente do CMPD Ana Claudia  e anuncia a 

presença do ex conselheiro Erici. Ele veio falar do trabalho feito da ultima gestão de 2017 a 

2019 e fala que tem que trazer as demanda através das plenárias com propostas p/ esta 

gestão. Continua dizendo que as plenárias trazem as proposta, mas tem que cobrar dos 

conselheiros. Foi um trabalho de muita conquista, mas também de muitos desafios e que a 

presidente atual Marly, desejo que faça uma ótima gestão.  A presidente Marly se manifesta 

dizendo que espera ter a colaboração de todos, não só dos novos conselheiros, mas de 

todos. A presidente Marly solicita a plenária se eles concordam que nas próximas plenária 

seja feita com os conselheiros na parte debaixo do plenária e não na parte superior, pois diz 

que além  de ser baixa e ficar numa cadeira de rodas, ainda tem os outros conselheiros que 

tem limitações e acaba não enxergando e nem sendo enxergado pela plenária. A plenária 

concordou por unanimidade para que possa ser feito as próximas plenárias. A presidente 

Marly passa a palavra para ex- conselheira Dora Simões que foi presidente do CMPD, onde 

ela tem todo empoderamento de falar do segmento à mesma se coloca a disposição para 

fazer um trabalho neste momento e chamando o ex- conselheiro- Erici Soares, passada a 

palavra para Conselheira Stephane Lima que começa agradecendo a todos pelo trabalho que 

fez e foi reconhecido na vaga da deficiência intelectual que ira continuar o seu trabalho ao 

lado do Conselheiro titular Lucas Silva, após passada a fala para ex – Conselheira Sandra 

Ramalhoso, onde a mesma faz a leitura de apresentação do ex - Conselheiro Mauricio Igor:  

A historia do conselheiro da pessoa com deficiência de São Paulo. E passado a palavra para o 

conselheiro Carlos Jorge eu sou surdo e cego sou casado com a Claudia Sofia, eu nasci surdo, 

depois fui diagnosticado de síndrome de Usher, estudei, trabalhei hoje sou aposentado, em 

2017 fui conselheiro não tínhamos guia interprete, mas lutamos e conseguimos hoje termos 

guia interprete e interprete de libras em alguns órgãos públicas, a minha parte é saúde, 

lazer, cultura e acessibilidade. Sandra Ramalhoso fala do trabalho que ela desenvolveu 

dentro do CMPD, fala para os novos conselheiros que vá buscar as leis os direitos da ABNT, 

que ela e a Fátima participam de várias reuniões de transporte, ATENDE acessibilidade, que 

fazia políticas publicas se coloca a disposição dos novos conselheiros. Mestre de cerimônia 

João chama os novos conselheiros para compor a mesa Alberto ferreira de brito ele diz que 

já tem três eixos que já esta vendo que a sua parte e acessibilidade e chamando o 

conselheiro Andre Ancelmo, eu preparei uma proposta na área que escolhi que é proteção 



social definição o que é a proteção social o orador leu a apresentação, autonomia, acesso, 

desenvolvimento e superação. Eu moro em frente a Cracolândia lá temos varias pessoas em 

situação de rua, pessoa com deficiência temos que ter um olhar p/ essas pessoas as NAIS 

PCD vão ser reestruturadas, não estão recebendo pessoas, os CRAS, CREAS E CENTRO POP, 

não tem acessibilidade tem excede e obrigatório espaços públicos tem que ter acessibilidade 

CCA, CJ, NCI, CCINTER que as crianças com deficiência possa ter contato com as pessoas com 

deficiência termos que mudar as nossas crianças e a população. Energia empregada 20% 

consolidação de dados e informação, 60% criam oportunidades de discussão, 20% na 

formulação de documento, proposto denúncias e ou recomendações. É chamado o 

conselheiro suplente Boris, que agradece a todos que votou nele. Diz que sua pasta é a de 

habitação. Explica que a política pública precisa de demandas e dados, sem isso não 

podemos fazer nada. Precisamos que vocês venham registrar suas demandas no Conselho, e 

também devem cobrar resultados. Nós, novos conselheiros vamos dar continuidade ao 

trabalho da gestão anterior, melhorar o que já existe e trazer coisas novas. Foi passada a 

palavra para a conselheira Maria Fátima olha eu não tenho muito que falar agradeço a todos 

que acreditou no meu trabalho vou dar continuidade do regulamento do ANTENDE que as 

reuniões são as quinta - feira as 14 : 00 horas na libero Badaró 425 quem conseguir fazer 

parte da reunião esta aberto para quem quiser participar. Com a plenária o conselheiro 

Fernando diz que sempre trabalha com as APAES muitas crianças estariam fora da 

sociedade, a inclusão, a muitas propostas, menos palestras e mais reuniões de políticas 

publicas, agora vou falar mais o que aconteceu comigo, recebi uma mensagem com uma 

arte do Andre do Boris e do Fernando a onde colocaram fotos muitos com doenças eu estou 

aqui com mais as crianças, o governo vai na associação querendo fechar. Não preciso 

continuidade, estou aqui para defender 100 crianças dessa entidade para fechar, precisamos 

discutir. Quem quiser nos dias do meu plantão é de segunda-feira pode vir conhecer. 

Conselheira Glauce quer agradecer a todos que esteve presente no dia 24 de agosto, quero 

agradecer ao presidente da comissão organizadora. O conselho não é representado por um 

só conselheiro, nós precisamos de todos vocês  eu vou estar com a pasta de lazer e cultura, o 

meu atendimento será de terça  feira podem ir conversar comigo, com a palavra conselheiro 

Silvio estou representando a família com pessoas com deficiência as pessoas com 

deficiência, perdi um irmão peguei a pasta da saúde como esta a saúde, como esta o 

atendimento, que vocês trazem a demanda, vim aqui e encontrei uma pessoas com 

depressão por favor tem o telefone de contato temos que ajudar estas pessoas. Outro é 

empreendedorismo para que ponta de trabalho de inclusão, vocês também tem que 

procurar, precisa da atuação de vocês estarei atendido todas as terças feiras a secretaria 

estava a disposição, foi passado os conteúdos da secretaria da pessoa com deficiência. Foi 

clamado o conselheiro Lucas a minha pasta é educação estou a disposição a todos meu 

plantão… Andre Ancelmo pede para falar que o seu plantão é todas as segunda- feira e de 

quarta feira Luiz Alberto Ruffiel agora somos LGBT+ eu consegui nas minhas redes com 

muitos deficiência LGBT, nós somos milhões, não precisamos brigar por isso, as empresas 

não pensa que também somos diferentes e pessoas com deficiência, são trilhões que 



consumimos as nossas famílias o que o pais oferece de políticas, as empresas que não nós 

apoiaram, podemos fechar essas empresas muitas empresas falam a minha língua, vamos 

boicotar quem não nós contratam muitos. Luis Augusto tem a palavra quero agradecer ao 

secretario Cid Torquato q a todos os conselheiros- o medico não sabe libras e o surdo pode 

ser prejudicado, quando a família do surdo não sabe libra o surdo pode fica depressivo você 

tem aluno ou parente surdo, ou nunca teve contato com as pessoas surdas, vamos trazer 

algumas coisas da cultura surda, e também fazer acessibilidade der emprego habitação e 

outros espero ter apoio de vocês por todos meus projetos e vamos esta muito e muito 

obrigado. Passe- se a palavra para conselheira Cristiane boa tarde pessoal tudo bem com 

vocês, quero agradecer por todos aqui, quero agradecer pela receptividade, sou nova na 

casa, isso encheu meu coração de alegria, pasta de saúde, ser um novo desafio, fui ajudar a 

Fátima no transporte, meus horários de trabalho vai ser a tarde, peço colaboração de todos, 

portanto dar continuidade ao trabalho dos outros conselheiro estarei trabalhando diante da 

lei. O conselheiro Carlos Alberto falou que a plenária é soberana, todos somos conselheiros.  

O conselheiro Boris esta com  a pasta de moradia e acrescenta que gosta de desafios, tem 

muitas coisas que já tive saído só tem uma coisa para sair todos vocês quem tem problema 

com habitação eu vou manter uma pesquisa uma estatística não estou falando que esta 

gestão não foi feita nada, mas tem muitas demandas na pasta, mas mesmo assim que 

preciso que vocês trás a demanda Gilberto diz que sempre vai estar, participando do 

conselho, basta convidar esta a disposição a onde o meu trabalho seja importante… boa 

tarde a todos meu nome e Jeane estou a 26 anos na área das pessoas com deficiência 

trabalhamos com pessoas com deficiência intelectual, múltipla e a família, não saiu 

candidato a cargo política, não gosto que desrespeite as família, foi aberta a palavra para a 

cantar o hino nacional conseguir me formar com um gravador, queria saber se a secretaria 

da pessoa com deficiência, tem acessibilidade e recebe para pessoas com deficiência, estar a 

disposição na pasta da cultura, a conselheira Glauce pode contar comigo. A professora Silvia 

fala que o conselho precisa não só de cuidar de uma pasta e sim de empoderamento e se 

coloca à disposição, para trabalhar nos grupos de trabalhos e formação das plenária. A 

munícipe Sonia Nil também se coloca a disposição para participar das plenárias,  minha filha 

de 09 nove anos de doenças Raras sou da associação da AOB, estamos passando por 

dificuldades agradeço ao conselheiro Fernando por apoiar as mãe da associação AOB. O 

mestre de cerimonia agradece a presença de todos por participar da plenária e encerra o 

evento, eu Silvana Nascimento ex conselheira do CMPD encerro esta ATA as 16 : 27 horas.  


