
 
 

 

 

 

Relatório Final da II Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Cotia – 

São Paulo 

A II Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Cotia – São Paulo 

aconteceu nas instalações do Auditório do Paco Municipal, Avenida Professor Manoel José Pedroso, 

1.347 – Jardim Nomura, nos dia 05, 07 e 27 de outubro de 2021, das 8h30 às 12h, de forma presencial, 

seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção à COVID 19, com o tema “Cenário Atual e Futuro 

na Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência: Construindo um Brasil mais inclusivo” e 

com a participação das pessoas cadastradas por meio de link divulgado no site da prefeitura e 

credenciadas nos dias do evento. 

05 de outubro de 2021 (terça-feira) 

Mesa de Abertura 

Participaram da mesa de abertura: Ângela Maluf – Vice-prefeita e Secretária Municipal de Direitos 

Humanos, Cidadania e da Mulher, Gabriel Biaggi Esplendor dos Santos – Conselheiro do Conselho 

Municipal de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência, Leandro Mathias – membro da OAB de 

Cotia e Darlene Pires – Presidente do Conselho Municipal de Defesa de Direitos da Pessoa com 

Deficiência de Cotia. 

Cada um dos participantes se autodescreveram, deram as boas vindas a todos os presentes e 

enfatizaram pontos como: a mudança do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência de 

Cotia que passará a desenvolver os seus trabalhos na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, 

Cidadania e da Mulher, que é no espaço do Conselho há a possibilidade de pessoas com deficiência 

desenvolver a sua capacidade de tomar decisões e de lutar pelos direitos das pessoas com deficiência, 

contribuindo assim para a construção da cidadania e também que cada atitude, cada ação realizada, é 

de grande importância para a dinâmica da Conferência e que todos os presentes são responsáveis.  

Após a abertura, seguiu-se à leitura do Regimento Interno da Conferência feita pela conselheira Márcia 

Buava, que também trabalha na Secretaria Municipal de Educação e é diretora do Departamento de 

Educação Especial. Ao final da leitura, como não houve manifestação de destaque e nem propostas de 

alteração, o documento foi APROVADO. 

Desfeita a mesa de abertura, foi à vez do conselheiro Gustavo (Dr. Gustavo – CEFOR) contar m pouco 

sobre sua experiência em atendimentos clínicos às pessoas com deficiência e como foi importante 

para sua experiência profissional e pessoal, ter a convivência com os mesmos.  

Os trabalhos da II Conferência prosseguiram com as apresentações dos eixos, indicados no Documento 

Orientador do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CEAPcD  e seus palestrantes 

respectivamente: 

● Eixo 1. Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurado à participação das pessoas 



 
 

 

 

 

 

com deficiência – Sonia Cristina Esplendor dos Santos, conselheira do Conselho Municipal de Defesa de 

Direitos da Pessoa com Deficiência. 

● Eixo 2. Garantia do acesso das pessoas com deficiência às Políticas Públicas - Profª Doutora Maria 

Cecília de Moura, da PUC de SP. 

● Eixo 3. Financiamento das Políticas Públicas da pessoa com deficiência – Doutor Leandro Mathias, 

membro da OAB de Cotia. 

● Eixo 4. Direito e acessibilidade - Doutor Leandro Mathias, membro da OAB de Cotia. 

● Eixo 5. Desafios para comunicação universal – Roberta Carvalho, da Secretaria Municipal de 

Educação – Departamento de Educação Especial e intérprete de LIBRAS. 

Para encerrar esta manhã de trabalhos, a presidente do Conselho Municipal de Defesa de Direitos da 

Pessoa com Deficiência proferiu palavras de agradecimento à plenária e reforçou a importância do 

preenchimento e entrega dos formulários de avaliação e de propostas, que constam nas pastas 

entregues no credenciamento, para um dos membros da Comissão organizadora. 

07 de outubro de 2021 (quinta-feira) 

Mesa de Abertura 

Participaram da mesa de abertura: Ângela Maluf – Vice-prefeita e Secretária Municipal de Direitos 

Humanos, Cidadania e da Mulher, Camila Indalécio  – Conselheiro do Conselho Municipal de Defesa de 

Direitos da Pessoa com Deficiência e Darlene Pires – Presidente do Conselho Municipal de Defesa de 

Direitos da Pessoa com Deficiência de Cotia. 

Cada um dos participantes se autodescreveram, deram as boas vindas a todos os presentes e 

enfatizaram pontos como: nota de repúdio ao veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, a 

alguns artigos o Projeto de Lei 4968/2019 que criou o Programa de Proteção e Promoção da Saúde 

Menstrual, necessidade de acessibilidade em todos os ambientes para exercício da cidadania, por 

parte das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida e ainda, que temos um longo caminho a 

percorrer, mas estamos em constante movimento, sempre a postos e os frutos do trabalho que o 

Conselho vem fazendo, em breve chegarão. 

Depois de desfeita a mesa de abertura, a conselheira Sonia Cristina Esplendor dos Santos apresentou 

um resumo sobre cada eixo e foram apresentadas, analisadas, discutidas e votadas as propostas, que 

foram enviadas para o Conselho. Até o final da manhã foram votadas as seis propostas (duas 

propostas para cada nível governamental) referentes ao Eixo 1. Estratégias para manter e aprimorar o 

controle social assegurado à participação das pessoas com deficiência. 

Para a continuidade e finalização dos trabalhos da Conferência, foi colocada em votação a proposta de 

utilizar mais uma manhã, que foi APROVADA pela plenária. 

 

27 de outubro de 2021 (quarta-feira) – Etapa final 

 

Mesa de Abertura 



 
 

 

 

 

Participaram da mesa de abertura: Ângela Maluf – Vice-prefeita e Secretária Municipal de Direitos 

Humanos, Cidadania e da Mulher, Olympia  Navasques – Secretária adjunta da Secretária Municipal de 

Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher, Camila Indalécio  – Representante do Conselho Municipal 

de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência e Darlene Pires – Presidente do Conselho Municipal 

de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência de Cotia.  

Todas as participantes se autodescreveram e falaram sobre a importância dessa etapa da Conferência: 

“Somos procuradores das pessoas com deficiência já que no nosso município, de acordo com a Base de 

Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 2021 existem 17.109 pessoas com deficiência (sic 

Darlene Pires)”. “Acreditar nas mudanças, que as propostas votadas façam diferença amanhã (sic 

Camila Indalécio)”. “É muita responsabilidade. A gestão buscará o melhor e trabalhando muito, nos 

ajudem a fazer o melhor (sic Ângela Maluf)”. 

Desfeita a mesa de abertura, a conselheira Sonia Cristina Esplendor dos Santos deu andamento aos 

trabalhos relembrando os assuntos dos eixos e retomando as propostas, a partir do Eixo2. Garantia do 

acesso das pessoas com deficiência às Políticas Públicas. 

Assim, as propostas votadas, para os cinco eixos, nas três esferas governamentais seguem abaixo: 

 

 

EIXO I – Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurado à participação das pessoas com 
deficiência. 

 PROPOSTA PARA MUNICÍPIO 

 
1) Realizar diagnóstico por meio de consulta pública acerca das necessidades das PCD e com mobilidade 

reduzida para maior participação social. 
 
2) Criar uma agenda do conselho com ações que garantam e assegurem a acessibilidade para PCD com 

ampla divulgação. 
 

PROPOSTA PARA ESTADO 

 

1) Garantir e assegurar o acesso às ações do Conselho Estadual com base na lei de acesso a informação 
12.527/2011 de 18 de novembro de 2011. 
 

2) Assegurar a formação permanente dos conselheiros de forma acessível eliminando as barreiras, 
respeitando todas as especificidades. 

PROPOSTAS 



 
 

 

 

 

PROPOSTA NACIONAL 

1) Garantir a orientação para as ações dos conselhos visando a qualidade dos serviços prestados. 
 

2) Criar uma agenda do conselho com ações que garantam e assegurem a acessibilidade para PCD com 
ampla divulgação, visando o fortalecimento e manutenção dos conselhos estaduais e municipais. 
 

 

EIXO II – Garantia do acesso das pessoas com deficiência às Políticas Públicas. 

 PROPOSTA PARA MUNICÍPIO  

1) Criar um espaço que acolha todos os conselhos municipais – Centro Integrado dos Conselhos 
Municipais. 

2) Realizar estudos e diagnósticos para a criação de Bancos de Dados e realização de programas e 
campanhas de sensibilização humana.  
 

PROPOSTA PARA ESTADO 

1) Realizar estudos e diagnósticos para a criação de Bancos de Dados e realização de programas e 
campanhas de sensibilização humana. 

2) Realizar fóruns e seminários envolvendo municípios. 
 

PROPOSTA NACIONAL 

1) Realizar estudos e diagnósticos para a criação de Bancos de Dados e realização de programas e 
campanhas de sensibilização humana. 

2) Realizar fóruns e seminários envolvendo estados e municípios. 
 

 

EIXO III - Financiamento das Políticas Públicas da pessoa com deficiência. 
 

 PROPOSTA PARA MUNICÍPIO  

1) Garantir a participação do conselho (CMDDPcD) na construção do orçamento para pessoas com 
deficiência no município. 

2) Realizar campanhas de esclarecimento sobre a criação do fundo municipal (lei) e baseada na Lei nº 
552/2019 incentivar as doações por meio de pessoas físicas e jurídicas. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROPOSTA PARA ESTADO 

1) Garantir a participação do conselho Estadual na construção do orçamento para pessoas com 
deficiência no estado. 

2) Garantia de verba orçamentária para assegurar a implantação de rede de atenção, projetos, eventos 
e serviços à pessoa com deficiência. 

 

PROPOSTA NACIONAL 

1) Realizar campanhas de esclarecimento baseadas na Lei nº 552/2019 e assegurar que os recursos 
sejam transferidos para os fundos municipais dos Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência.  

2) Garantia de verba orçamentária para assegurar a implantação de rede de atenção, projetos, eventos 
e serviços à pessoa com deficiência. 
 

 

EIXO IV – Direito e Acessibilidade 

 PROPOSTA PARA MUNICÍPIO 

1) Criação de mecanismos para implantar, incentivar e fiscalizar a iniciativa privada e pública a realizar 
investimentos e ações de inclusão destinadas às pessoas com deficiência garantindo o direito e 
acessibilidade ao trabalho, transporte, educação, esporte, cultura, lazer e saúde. 
 

2) Criar convênios e ampliar os já existentes entre as secretarias municipais e as organizações da 
sociedade civil que atendem pessoas com deficiência. 

 

PROPOSTA PARA ESTADO 

1) Criação de mecanismos para implantar, incentivar e fiscalizar a iniciativa privada e pública a realizar 
investimentos e ações de inclusão destinadas às pessoas com deficiência garantindo o direito e 
acessibilidade ao trabalho, transporte, educação, esporte, cultura, lazer e saúde. 
 

2) Criar convênios e ampliar os já existentes entre o Estado e os municípios para rede de atendimento 
às pessoas com deficiência. 
 

 

PROPOSTA NACIONAL 

1) Criação de mecanismos para implantar, incentivar e fiscalizar a iniciativa privada e pública a realizar 
investimentos e ações de inclusão destinados às pessoas com deficiência garantindo o direito e 
acessibilidade ao trabalho, transporte, educação, esporte, cultura, lazer e saúde. 
 

2) Criar convênios e ampliar os já existentes entre as três esferas governamentais para a rede de 
atendimento às pessoas com deficiência. 

 

 

 



 
 

 

 

 

EIXO V – Desafios para comunicação universal. 
 

 PROPOSTA PARA MUNICÍPIO 

1) Garantir acessibilidade para as pessoas com deficiência em todos os serviços públicos e privados do 
município, por meio de sistemas especializados de comunicação e/ou contratação de profissionais 
capacitados com comprovada formação, em intérprete de Libras, Guia Intérprete e as demais 
formas de comunicação alternativa. 
 

2) Criar campanhas de sensibilização e programas de capacitação/formação e fiscalização, visando a 
postura humanizada e a técnica inclusiva para o cumprimento da legislação em relação às pessoas 
com deficiência. 
 

PROPOSTA PARA ESTADO 

1) Assegurar a garantia de interprete de Libras para surdos, guia interprete e múltipla deficiência 
sensorial para surdocego presencialmente em seus domicílios durante o período de pandemia e 
situações de emergência em todos os eventos realizados de modo remoto “Online”, realizado pelos 
conselhos e organizações governamentais do Estado, para que não haja barreira à participação, 
assim como é assegurada pela lei 13.146/2015, artigo 4 que se refere a barreira e discriminação 
desta participação das pessoas com deficiência. 
 

2) Garantir acessibilidade para as pessoas com deficiência em todos os serviços públicos e privados do 
Estado, por meio de sistemas especializados de comunicação e/ou contratação de profissionais 
capacitados com comprovada formação, em intérprete de Libras, Guia Intérprete e as demais 
formas de comunicação alternativa. 
 

 

PROPOSTA NACIONAL 

1) Assegurar a garantia de interprete de Libras para surdos, guia interprete e múltipla deficiência 
sensorial para surdocego presencialmente em seus domicílios durante o período de pandemia e 
situações de emergência em todos os eventos realizados de modo remoto “Online”, realizado pelos 
conselhos e organizações governamentais das três esferas, para que não haja barreira à 
participação, assim como é assegurada pela lei 13.146/2015, artigo 4 que se refere a barreira e 
discriminação desta participação das pessoas com deficiência. 
 

2) Garantir a inclusão da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) de acordo com o PROJETO DE LEI 3986/20 
– CARÁTER CONCLUSIVO. 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

Para encerrar a Conferência foram eleitos os delegados que representaram o município de Cotia na 

etapa estadual: 

SOCIEDADE CIVIL 

Michele Cristina da Conceição de Jesus (titular) 

Camila Indalecio Pereira (suplente) 

PODER PÚBLICO 

Darlene Pires (titular) 

Sandra Castellano de Almeida (suplente) 

 

 

 

 

Conselho Municipal de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência de Cotia 

Novembro/2021 


