
ATA DE REUNIÃO CMAPD NOVEMBRO 2015.

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às
catorze horas, foi realizada reunião ordinária do CMAPD nas dependências da
Casa dos Conselhos, localizada na Rua Francisco Franco, nº 133 no Centro de
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. Estiveram presentes osConselheiros
Representantes da Sociedade Civil, Poder Público bem como convidados, que
assinaram a Lista de Presença. A reunião foi conduzida pelo Presidente do
Conselho, Sr. Ricardo Pedroso, que em cumprimento ao item 01, abriu os
trabalhos com uma oração, em seguida solicitou que fosse feita a apresentação
para os presentes da entidade social ASETE – ASSOCIAÇÃO SOCIAL PARA
EDUCAÇÃO E TRATAMENTO DOS EXCEPCIONAIS, situada na Rua
Jardelina de Almeida Lopes nº 492, Chácara Jafet, Mogi das Cruzes,
www.aseteespecial.blogspot.com. Em seguida em cumprimento ao item 02, foi
feita a leitura e aprovação da ata da reunião anterior, que após correções foi
aprovada por unanimidade. Quanto ao item 03, leitura e aprovação do
regimento interno, foi informado pela Comissão Jurídica que os trabalhos estão
sendo finalizados com a revisão, conferência e modificação das leis que
definem o Estatuto. Em cumprimento ao item 04, relatório das Comissões, o Sr.
Rinaldo da Comissão de Acessibilidade informou que o trabalho em relação
aos prédios públicos será finalizado com a presença nesta reunião da Senhora
Secretária Adjunta de Cultura Maria Lúcia de Freitas que apresentará a
situação atual dos prédios e o que foi feito em termos de acessibilidade e o que
não pôde ainda ser concluído por motivo que está fora do alcance da Secretaria
de Cultura e da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. O Sr. Rinaldo
informou que na Audiência Pública da Mobilidade Urbana falou sobre as lixeiras
instaladas nas calçadas em pedestal e nas paredes das casas que obstruem a
passagem dos pedestres e solicitou a elaboração de lei para proibir novas
instalações e a retirada das lixeiras existentes. O Senhor Ricardo informou que
entregou uma série de propostas, mas constatou que os temas já estavam
fechados. Em seguida foi comentado oresultado da reunião com o Arquiteto
Paulo Pinhal representante da UMC sobre a parceria com os cursos de
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Arquitetura e ID com as entidades não governamentais ligadas ao nosso
CMAPD. O Arquiteto Pinhal informou que será implantado na UMC o escritório
modelo com a finalidade de desenvolver projetos para a melhoria dos prédios
onde se encontram instaladas as entidades. Importante frisar que foi informado
ao Arquiteto Pinhal que o CMAPD não poderia firmar parceria com a UMC, mas
poderá promover reunião entre UMC e entidades sobre o projeto a ser
desenvolvido pelos alunos dos cursos de Arquitetura e ID. Foi observado pelo
Presidente Sr. Ricardo que das entidades interessadas, embora tenham
recebido e-mail do dia e horário da reunião e o assunto a ser tratado, apenas
compareceram os representantes da APAE e ASETE. Mesmo assim o Sr.
Ricardo se propôs a informar novamente sobre a importância do Escritório
Modelo da UMC dos cursos de Arquitetura e ID que tem por objetivo elaborar
projetos de acordo com as necessidades da sede das entidades. Em
cumprimento aoitem 05, foi informado pelo Presidente sobre o Evento 5º
Cadeiraço do dia D a ser realizado no dia 28/11/15 às 9hs, concentração e
início da caminhada na Praça Cel. Almeida, trajeto: Ruas Dr. Paulo Frontim, Dr.
Deodato Wertheimer, Prof. Flaviano de Melo e Pres. Rodrigues Alves, Término
da Caminhada e evento na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, por fim foi
solicitada a presença dos Conselheiros e a divulgação do evento. Que o evento
serve para despertar o comércio em geral e as pessoas sobre a importância da
P.D. e a sua inclusão na relação de consumo e convivência social. A
Conselheira Valeriana falou da importância da União da P.D e as entidades,
pois quem não aparece não é lembrado. Em seguida em cumprimento ao item
06, que tratou do assunto Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência
foi informado que o evento ocorrerá nos dias 1º e 2 de dezembro de 2015 no
Memorial da América Latina em São Paulo. Em continuidade em cumprimento
ao item 7, que tratou do assunto Conferência Estadual da Defensoria
Pública, no dia da reunião choveu muito, sendo que o Sr. Ricardo ficou ilhado o
que impossibilitou a sua chegada ao local. A Conselheira Valeriana chegou
porém atrasada e a Conferência não ocorreu por falta de quórum. A
Conselheira Valeriana e o Presidente Ricardo foram nomeados Delegados. O
item 8, 13º Festival de Dança do SESI – Mogi das Cruzes que contempla
dança inclusiva. O convite vai ser trocado por uma lata de leite em pó que será



doada para entidade de Mogi das Cruzes. O Presidente do Conselho Sr.
Ricardo vai fazer apresentação de dança. Quanto ao item 9, Ciclo Sensorial é
um projeto voltado para PD através da prática esportiva com bicicleta dupla que
na frente vai pessoa normal e atrás pessoa deficiente como é o caso da PD
visual, auditiva. Temos ainda a bicicleta para cadeirante sendo que o pedal é
acionado com as mãos. Data do evento dia 06/12/15 parte da manhã e o local
não foi definido. O item 10, trata da festa de confraternização que ocorrerá no
dia 15/12/15 às 14hs na sala de reunião dos Conselhos, o participante trará
chocolate para trocar com seu amigo-secreto que será sorteado na hora.
Sugestão trazer salgados, doces, refrigerantes. O item 11, tratou de assuntos
diversos e com a chegada da Secretária Adjunta de Cultura Maria Lucia de
Freitas que foi apresentada pelo Conselheiro Sr. Rinaldo aos Conselheiros e
convidados. Na apresentação foi informado das dificuldades encontradas nos
prédios destinados a atividades Culturais, por serem muito antigos e mencionou:
Prédio que se encontra instalado a Secretaria de Cultura situado na Rua Cel.
Sousa Franco nº 993, Centro Histórico, Mogi das Cruzes, construção de 1.860,
barro, escada, forro, piso de madeira e ferro, cedido em comodato a PMMC
pelo Governo do Estado de São Paulo, sem estrutura técnica de reforma para
ser adaptado a PD. Prédio do antigo Cine Odeon CIARTE situado na Rua Dr.
Ricardo Vilella nº 69, Centro Histórico, Mogi das Cruzes, é adaptado para
deficientes visuais no andar térreo, no andar superior não tem acesso para PD,
e aguardando verba para reforma, instalação de cadeira deslizante do andar
térreo para o primeiro andar. Theatro Vasques, Rua Dr. Correa nº 515, Centro
Histórico, Mogi das Cruzes, construção de 1.901, acesso limitado para PD,
devido o prédio ser muito antigo e não ter estrutura para reforma. Casarão do
Carmo, Rua José Bonifácio nº 516, Centro Histórico, Mogi das Cruzes,
construção mais ou menos de 1870 de taipa e madeira, acesso dentro do
possível, lateral rua Dr. Correa entrada adaptada, banheiros adaptados. Na
entrada principal a pedra é de granito e a calçada é estreita, impossibilitando o
seu rebaixamento. Estudos sobre a viabilidade de instalação de rampa móvel.
O Conselheiro Valter sugeriu a instalação de indicação para deficientes da
campainha existe na porta lateral Rua Dr. Correa. Casa do Hip Hop, Rua
Cardoso Siqueira nº 48, Centro Histórico, Mogi das



Cruzes, prédio reformado, acesso PD. Centro de Cultura e Memória
“Expedicionários Mogianos” situado na Rua Cel. Souza Franco nº 735 Centro
Histórico, Mogi das Cruzes, reformado, no térreo encontramos banheiros
adaptados PD, multimídia com cadeiras móveis para acesso aos cadeirantes,
fachada identificada, estacionamento para PD na frente do imóvel. Piso
superior instalado EMAM Estúdio Municipal de Áudio e Música. Estudos para
aquisição de cadeira deslizante para PD. Museu Histórico “Profª Guiomar
Pinheiro Franco” situado na Rua José Bonifácio nº 202, Centro Histórico, Mogi
das Cruzes, último casarão assobradado da época Colonial, feito de barro,
prédio alugado, não tem como instalar acessibilidade no pavimento superior.
Centro Cultural de Mogi das Cruzes, situado na Praça Monsenhor Roque
Pinto nº 360, Centro Histórico, Mogi das Cruzes, a prédio alugado com
perspectiva de compra, não temos verba para instalação de elevador. Após a
aquisição do imóvel poderá ser instalado o elevador. A Conselheira Valeriana
perguntou se é possível a aquisição e instalação do elevador com verba
parlamentar, a Secretária Adjunta respondeu que seria necessário formalizar
expediente para o Jurídico responder se pode. Nada mais havendo a declarar e
ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente do
Conselho Ricardo Pedroso em atendimento ao item 12 encerrou a reunião às
dezessete horas. Eu, Sandra Regina Cipullo Issa, redigi esta ata, que depois de
lida e aprovada na próxima reunião, será assinada por mim e pelo Senhor
Presidente do Conselho. Sendo anexada a esta a lista de presença.


