
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. Ao primeiro de 

Junho de dois mil e dezenove, inicia-se a Plenária mensal do Conselho Municipal da 

Pessoa com Deficiência, com a conselheira Sandra Ramalhoso lendo a Ata da Plenária 

anterior.  Ana Cláudia Domingues, presidente do Conselho, coloca a Ata da plenária da 

Maio em regime de votação. A ata é aprovada por unanimidade.  A seguir, o 

conselheiro e mestre de cerimônias Erici Soares faz o chamamento para a mesa de 

abertura, que será composta pela Presidente Ana Claudia, conselheira Maria de 

Fátima, Carlos Jorge e a Secretaria Adjunta da SMPED Marinalva Cruz, informa que no 

dia 24/05, foi aprovada a lei de Doenças Raras, temos agora de monitorar se a lei será 

cumprida. Desfaz-se a mesa de abertura. Sandra Reis apresenta as diretrizes tanto 

Estaduais como Municipais para a Saúde, na oportunidade informa que algumas 

demandas específicas nossas não estavam contempladas nas diretrizes, mas que 

chegaram ao conhecimento do Secretario. Mas ainda não obtivemos as respostas, 

nesse momento lê se as demandas. Destaca-se que continuamos buscando a 

secretaria e convocando a população a ir e se candidatar como conselheiro gestor das 

Unidade Básica de Saúde - UBS. A Presidente Ana Claudia fala sobre a importância em 

ocupar os espaços assim como a conselheira Eulália Cordeiro e a conselheira Sandra 

Reis que participam na conferência de saúde. Ressalta também que o Conselho 

Municipal da Pessoa com Deficiência é consultivo e precisa das demandas. O 

conselheiro Erici Soares: fala sobre o 1° painel: Primeiros Socorros com o palestrante 

Sargento Almeida. A Conselheira Maria de Fátima complementa a fala da Presidente  

Ana Claudia sobre a importância da participação e a apresentação de demandas, a 



mesma refere ao Sargento casos que aconteceram, sobre engasgo e cuidados, como o 

ocorrido com uma pessoa que engasgou e chegou a falecer. O Sargento Almeida do 

corpo de Bombeiros da vários exemplos sobre como identificar a gravidade ou não no 

caso do socorro, relata também que uma simples queda seja cadeirante ou não, as 

informações são muito importante, e não há nenhuma diferença no atendimento, por 

isso os socorristas estão adaptando os procedimentos para um melhor atendimento as 

pessoas com deficiência, faz uma interação com a Plenária para que eles observem no 

material apresentado os detalhes que são importantes e podem trazer algum risco na 

hora do socorro, e preciso se ter calma. Informa também que nas escolas e 

maternidades já estão ocorrendo orientações de primeiros socorros. O Conselheiro 

Erici Soares fala sobre o 2° painel: Unidade básica de saúde e higiene pessoal chama 

para compor a mesa a Enfermeira Fabiana Maria Nunes e a Enfermeira Liliana, as 

mesmas falam sobre os cuidados de higiene.  A conselheira Maria de Fátima fez um 

questionamento devido a Secretaria Municipal de Saúde – SMS não ter mandado 

representantes da área de Atenção Básica e nem da Pessoa com Deficiência, abre para 

perguntas: No momento de perguntas e respostas os munícipes foram esclarecidos 

pelos palestrantes.  O Conselheiro e mestre de cerimônia Erici Soares agradecem aos 

palestrantes, em seguida é feito os informes gerais. Um dos informes é referente a 

carta de renuncia da conselheira suplente Luciana Trindade com assinatura no dia 

07/05/2019. Segundo a carta as razões do desligamento são de cunho pessoal. A 

Conselheira do CMPD Maria de Fátima relata que devido ao atraso e preciso acelerar a 

saída do evento para embarque nas vans. 

Encaminhamentos: 



O munícipe Alessandro relata que esta na fila de espera há 03 anos desde 2016 para 

conseguir uma vaga com especialista de neurologia. O mesmo foi orientado verificar 

junto a Regional da Penha e a UBS Castro Pedrosa qual esta sendo a dificuldade para 

marcação desta consulta. Nada mais havendo a tratar, eu conselheira Sandra Reis 

encerro esta ata às 16h56min.      

 

 

   

      


