
 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

1 

 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia sete de março do ano de dois mil e 1 

vinte e dois reuniram-se através do link https://meet.google.com/acc-qcgh-rtm os membros 2 

deste conselho com a presença de dez titulares, cinco suplentes e um ouvinte. 3 

Com a palavra o Presidente, Marcos Augusto da Silva Bento, desejou Boa Tarde 4 

a todos e iniciou a reunião ordinária, iniciou-se as pautas falando sobre a 5 

ausência de facilitadores nas Escolas Municipais, e sobre os transtornos 6 

causados por esta ausência, foi informado que houve uma reunião de mães do 7 

ILA na qual 25 pessoas trouxeram queixas relacionadas com a inclusão das PCD 8 

nas escolas municipais de Guaratinguetá. Na escola do bairro Vila Bela 9 

existem 4 alunos autistas em uma única sala, para apenas uma facilitadora. A 10 

conselheira Giovana discorreu sobre a importância dos facilitadores nas 11 

escolas; o Conselheiro Helioenay também foi abordado por uma mãe que esta 12 

tendo dificuldades com seu filho pela falta de facilitador na escola do 13 

mesmo. O Presidente Marcos informa que a Coordenadora é a Conselheira Denia, 14 

que esteve afastada por um período de sua função, retornando as atividade a 15 

pouco tempo, ele explica também que há casos que realmente precisam de um 16 

facilitador e outros que a presença do mesmo pode atrapalhar o desempenho do 17 

aluno, sendo cada caso um caso; Ficando definido e aprovado pelo Colegiado 18 

que enviaremos um Ofício a Secretaria Municipal de Educação questionando 19 

quantas crianças com deficiência estão matriculadas em cada escola Municipal 20 

e quantos facilitadores cada escola possui e quantas crianças cada 21 

facilitador é responsável. Foram realizadas algumas sugestões 1 – Solicitar a 22 

presença da Conselheira Denia a participar das próximas reuniões já que ela 23 

faz parte do conselho como suplente (Marcos fará o convite pessoalmente); 2 - 24 

Separarmos uma comissão do conselho para tratar da educação. Sugestão; 3 - 25 

Descobrir quais são as necessidades, as deficiências de cada PCD, para 26 

pensarmos enquanto conselho quais as melhores formas de auxiliar.  Ainda 27 

sobre o tema Facilitadores, foram dados alguns esclarecimentos: 1 - O 28 

mediador facilita processos pedagógicos e auxílio dentro da sala de aula, já 29 

o facilitador promove auxílio de necessidades básicas, como acompanhar ao 30 

banheiro, alimentação, deslocamentos, etc; e 2 - Temos muitos deficientes que 31 

não estão no conhecimento da secretaria da educação. Não podemos crucificar o 32 

professor, a inclusão deve ser coordenada em uma equipe, sendo pensada em 33 

todas as áreas, saúde com a contratação de neuropediatras, educação, 34 

transporte, entre outros; O Presidente como profissional da Secretaria de 35 

Educação informou que esta entrando em contato com as mães para que elas 36 

possam auxiliar os professores durante a inclusão. possibilidades de incluir 37 

e cuidar destas pessoas com DV, pois, não existe ninguém melhor do que as 38 

famílias para falar sobre as necessidades de seus filhos, o que ele são 39 

capazes, o que pode ser feito para eles.  A segunda pauta, Definição das 40 
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Comissões de Fiscalização, não foi concluída uma vez que se faz necessário 41 

uma busca no Regimento Estadual e Federal para esclarecer se somente 42 

Titulares poderão fazer parte das Comissões, desta forma ficando como pauta 43 

para próxima reunião, ficando como sugestão algumas possibilidades de 44 

Comissão: 1 - Comissão de normas e documentos - emissão de relatório e 45 

documentos em geral; 2 - Comissão de acompanhamento e monitoramento da 46 

política para as pessoas com deficiência; 3 - Comissão de eventos e 47 

conferências; 4 - Comissão de acessibilidade; 5 - Visita técnica e 48 

monitoramento e acompanhamento; 6- Comissão de educação e 7- Comissão de 49 

projetos. Ainda sobre as Comissões, os Conselheiros com interesse em 50 

participar já indicaram seus nomes, sendo: Tamires, Marcos, Helioenay, Julio, 51 

Roberto, Julia, Rosangela, Giovana, Simone e Milton. Ao fim desta pauta o 52 

Presidente passou as seguintes informes: 1 - O conselho municipal da pessoa 53 

com deficiência está representado na Secretaria Estadual da Pessoa com 54 

Deficiência. Podendo ser gestor das políticas públicas da PCD e ficar por 55 

dentro de todas as informações no que tange a PCD. 2 - São Paulo mais perto, 56 

queremos e pedimos um departamento da PCD. O prefeito já autorizou a conversa 57 

com a Secretaria de Planejamento para encaminhamento da formação do 58 

Departamento. Antes de encerrar a Conselheira Sheyla relembrou aos 59 

Conselheiros que as pautas devem ser solicitadas com antecedência. O 60 

Presidente agradece a todos encerrando assim a reunião as dezesseis horas e 61 

vinte minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim, Sheyla 62 

Ruas, que secretariei esta reunião, junto ao Presidente Marcos e pelos demais 63 

membros.  64 

Lista de Presença: Google Forms, link: 65 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMaxg6zXDaiulAQ3HyrgH4NdBh4V41R2Hpc66 
v4njHgUW8CKKA/viewform?usp=sf_link  67 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMaxg6zXDaiulAQ3HyrgH4NdBh4V41R2Hpcv4njHgUW8CKKA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMaxg6zXDaiulAQ3HyrgH4NdBh4V41R2Hpcv4njHgUW8CKKA/viewform?usp=sf_link
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