
ATA DE REUNIÃO CMAPD AGOSTO 2015

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às catorze horas e trinta
minutos, foi realizada reunião ordinária do CMAPD nas dependências da Casa dos Conselhos,
localizada na Rua Francisco Franco, 133 no centro de Mogi das Cruzes. Presentes os
conselheiros da Sociedade Civil e Poder Público conforme lista de presença. Justificaram a
ausência Ricardo Pedroso de Oliveira. A reunião foi conduzida pela vice-presidente do
conselho, Sra. Sandra Regina Cipullo Issa, que abriu os trabalhos com uma oração que é o
item 01 da pauta. Em seguida solicitou que fosse feita a apresentação das interpretes de libras
que vão participar das reuniões, em cumprimento ao item 03, foi feita a apresentação da
entidade CECAN que possui a sua sede à Rua Braz de Pina n. 26, fones 4794 7003 e 4795
3742, e-mail. equipetecnica@cecan.org.br, e o trabalho desenvolvido foi apresentado pela
Senhora Raquel Vale Palmeira – Assistente Social e Senhor René Padovani – Psicólogo. Em
seguida os conselheiros Senhor Rinaldo Pugliesi e Valter José Franco Carvalho (entrevistados)
apresentaram a matéria publicada no Diário de Mogi de 23/08/15 (domingo), Reportagem de
Eliane José, intitulada: Conselho Reconhece Entidades. O Sr. Rinaldo solicitou o envio de
Ofício ao Diário de Mogi agradecendo a reportagem e informar para ser realizada a correção do
seu nome que é Rinaldo Pugliesi e não Renato como constou. Ainda, o Sr. Rinaldo deixou um
exemplar do jornal para ser arquivado na pasta do conselho. A Vice Presidente em
cumprimento ao item 04 fez leitura do Ofício do GATEM que encaminhou a cópia do Estatuto
Social e Ata de Eleição e sugeriu arquivo em pasta própria, em cumprimento ao item 05
informou aos presentes a resposta do Ofício n. 034/2015 CMAPD – Encaminhamento da
solicitação da TRADEF, lente especial, sendo a resposta da Secretaria Municipal de Saúde não
ser responsável para atender o pedido, sendo necessário encaminhar para o órgão competente
do Estado de São Paulo, assim sendo, a vice-presidente solicitou resposta ao TRADEF através
de ofício com a cópia da resposta da SMS. Em cumprimento ao item 06 foram analisados os
Processos de pedidos de Subvenção das entidades inscritas neste conselho, aprovadas por
unanimidade pelo colegiado, observando o cumprimento das ressalvas feitas no relatório
técnico da SEMAS. Em seguida em cumprimento ao item 07 que tratou do assunto Encontro
Regionais de Prevenção e Combate à Violência a Sra. Valeriana Alves fez uma explanação e
orientação conscientizando o quanto é importante estar presente no encontro regional,
mencionando o dia, hora e local do Encontro, distribuindo material informativo sobre o assunto.
Em continuidade em cumprimento ao item 8 que tratou do assunto Avaliação do encontro entre
as entidades e os alunos de arquitetura, na ausência do Prof. Paulo Pinhal, o conselheiro
Senhor Valter J. F. Carvalho comentou a importância do encontro mencionando, inclusive que
alguns alunos se sensibilizaram e chegaram a chorar, comentou ainda que o objetivo do
encontro foi atingido inclusive com a menção de um aluno que falou da importância dos alunos
chegarem nas entidades e ajudarem
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inclusive com trabalho voluntário. O item 09 - relatório das comissões, foi informado pelo
conselheiro Valter que a Ata da Comissão de Acessibilidade já foi aprovada, sendo feita a
leitura pelo conselheiro Sr. Rinaldo que solicitou providências e expedição de ofício, quanto a
Ata da Comissão de Assessoria Institucional a leitura foi feita pelo conselheiro Sr. Valter que
também solicitou providências expedição de oficio. O item 02 – na leitura da Ata anterior a
Senhora Carmen Maria das Graças Presidente da CERENE solicitou correção da Ata às fls. 02,
com a exclusão “O presidente do conselho orientou a, a procurar a presidente do COMAS,
Sra. Sônia Sachetto para informações e esclarecimentos” Na fls. 02, pediu para incluir:
depois de o Sr. Wilson Gomiero “também falou sobre o COMAS o qual não “entende” os
pedidos que são solicitados com urgência e que necessitam ser entregues para as entidades
para a conclusão de prazos, junto à órgãos importantes como o Governo Federal. Não
reconhece que o Governo Federal vem primeiro, depois vem o Governo Estadual e por último o
Governo Municipal, e deixou claro que encaminhou os pedidos para os órgãos competentes e
que se necessário fosse, iria para o Ministério Público”. Quanto ao item 10 – assuntos diversos,
a Senhora Edilene da ASETE informou que a Senhora Maria Dalva celular 95155 4219 possui
camisetas para distribuir as entidades, bastando entrar em contato para acertar a doação. O
conselheiro Senhor Rinaldo trouxe uma denúncia da Senhora Rosivani do Socorro V. de Souza
onde, na Rua Prof. Flaviano de Melo (calçadão) temos uma lixeira perto de um poste, bem
como vasos de plantas próximo da sinalização tátil do chão que é rota acessível aos deficientes
visuais, obstruindo parcialmente a passagem, e que a mesma não chega a lugar nenhum. O Sr.
Rinaldo e o Sr. Valter vão fazer vistoria no local. Em continuidade como a Senhora Carmen
Presidente da CERENE informou da dificuldade que está encontrando para conseguir o
Certificado do COMAS o que está causando enorme prejuízo financeiro a instituição, a
Comissão de Assessoria Institucional sugeriu reunião extraordinária com os representantes
legais das oito entidades para tratar do assunto dos pedidos que não tem resposta e convidar
para participar a Senhora Sônia Sachetto Presidente do COMAS, para mais esclarecimentos.
Nada mais havendo a declarar e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, a Senhora
Sandra Regina Cipullo Issa encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos.
Eu, Sandra Regina Cipullo Issa, redigi esta ata, que depois de lida e aprovada na próxima
reunião será assinada pelo Presidente e conselheiros conforme lista de presença.


