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ATA Nº 002/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE SÃO MATEUS (COMDPED–SM) 

 

Reunião realizada em 05/11/2018 – Horário: 14:00 horas 

 

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, na sede da Secretaria Municipal de 1 

Assistência Social de São Mateus, situada à Rua Dr. Ademar de Oliveira Neves, nº 100, Boa 2 

Vista, São Mateus/ES - CEP: 29931-020 reuniram-se os conselheiros nomeados pelo Decreto 3 

nº 10.094/2018. Representantes GOVERNAMENTAIS: representantes da Secretaria 4 

Municipal de Assistência Social, Sra. Ana Carolina Pinto Nardoto Trevizani - Titular; 5 

representante da Secretaria Municipal de Educação, Sra. Sueli Maria Rodrigues Barbosa - 6 

Suplente; representante da Secretaria Municipal de Defesa Social, Sr. Messias Cardoso - 7 

Titular;  representante da Secretaria Municipal de Obras, Sr. José Luiz Pazito - Titular; 8 

Representantes NÃO - GOVERNAMENTAIS: representantes de Pais de Pessoa com 9 

Deficiência, Sr. Rosivaldo Mauricio Lima – Titular; representante das instituições de pesquisa 10 

e ensino superior - Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES/UFES), Sra. 11 

Isabel Matos Nunes - Titular; representante de instituição religiosa - Terceira Igreja Batista em 12 

São Mateus, Sr. Adonias da Silva - Titular; representante de entidade que atua na área da 13 

pessoa com deficiência - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Mateus 14 

(APAE), Sra. Maria Aparecida da Silva Britto – Titular. Presentes a Secretária Executiva dos 15 

Conselhos, Sra. Camila Côgo Bonomo e demais que assinaram a lista de presença. Pauta nº 16 

1: Leitura da ata da reunião ordinária de 12 de setembro de 2018; Pauta nº 2: Apreciação do 17 

Projeto RECONECTA do Ministério Público do Trabalho; Pauta nº 3: Retorno das 18 

deliberações da reunião ordinária de 12 de setembro de 2018, referente à Lei Municipal nº 19 

1.609/2017 (Lei do Passe Livre para o acompanhante da pessoa com deficiência); Pauta nº 4: 20 

Criar grupo de trabalho para revisão e alteração do regimento interno do COMDPED; Pauta 21 

nº 5: Assuntos gerais. O presidente Messias iniciou a reunião proferindo as boas-vindas aos 22 

presentes. Pauta nº 1: A Secretária Executiva Camila realizou a leitura da ata do dia 12 de 23 

setembro de 2018. Logo em seguida o conselheiro José Luiz Pazito fez uma colocação sobre a 24 

leitura da ata da reunião anterior, onde a mesma diz que a AMPD está extinta; o conselheiro 25 

relatou que a instituição tem uma parceria com o SINDSERV para emissão de laudos e possui 26 

CNPJ. A conselheira Maria Aparecida diz que ter CNPJ por si só não é estar regularizada, que 27 

houve muitas mudanças com a Lei 13.019, lei que regulamenta as filantropias e acredita que 28 
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foi dito na reunião anterior que a mesma não está regularizada por não ter os registros junto a 29 

todos os Conselhos. Ficou definido que a ressalva feita pelo Conselheiro José Luiz Pazito 30 

ficaria registrada na ata do dia presente e assim, a ata da reunião anterior foi aprovada por 31 

unanimidade pelos conselheiros. Pauta nº 2: A Secretária Executiva falou sobre o projeto 32 

RECONECTA, do Ministério Público do Trabalho, projeto construído já há algum tempo, 33 

onde mostra experiências de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 34 

Inicialmente o projeto vai ser em Vitória/ES, mas atenderá todos os municípios do Estado. A 35 

Sra. Camila salientou que a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme relatado em 36 

reuniões anteriores, informou que a Secretaria não possui disponibilidade para conceder 37 

diária, alimentação e translado para os profissionais estarem indo a Vitória/ES. A 38 

representante da APAE, Sra. Michelle Alves Muniz, em reuniões anteriores, também explicou 39 

que a APAE, não possui condições financeiras de manter seus profissionais durante uma 40 

semana em Vitória. O Presidente Messias, também relatou que no dia 04 de novembro de 41 

2018 às 17:30 horas,  uma comissão, composta por representantes do COMDPED, SEMAS e 42 

APAE, conversaram com a Dra. Thaís no Ministério Público do Trabalho, sobre a 43 

possibilidade do MPT contribuir com a permanência dos profissionais em Vitória – ES, sendo 44 

sugerido que o município de São Mateus participe do evento em pelo menos em um dia.  Os 45 

Conselheiros reconheceram a importância do Projeto, e sugeriram a aprovação para que o 46 

mesmo seja executado na nossa região. A Sra. Camila falou da necessidade de se construir o 47 

plano de trabalho do COMDPED para o ano de 2019. Salientou a importância do Conselho 48 

estar trabalhando a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Pauta nº 3: A 49 

Secretária Executiva disse que até o presente momento não houve retorno dos ofícios 50 

enviados à Viação São Gabriel e à Procuradoria Municipal. Foi mencionado pelo presidente 51 

Messias que às 16:00 horas do presente dia estaria comparecendo à Viação São Gabriel para 52 

conversar e saber sobre  a gratuidade e adequação da lei, foi sugerido também que seja feito 53 

um ofício para todas as empresas de transporte público da redondeza para saber quais estão 54 

cadastradas  dentro do Município e se as mesmas estão seguindo a lei do passe livre. O 55 

conselheiro José Luiz Pazito ficou de providenciar tais informações. O conselheiro Pastor 56 

Adonias relatou uma experiência ocorrida no Rio de Janeiro e disse que pode encontrar 57 

brechas na lei para outras empresas atuarem, tirando assim o monopólio da Viação São 58 

Gabriel. A conselheira Maria Aparecida disse que o conselho determina que a lei seja 59 

cumprida até que o jurídico dê o parecer sobre suas adequações. Maria Aparecida ainda 60 

relatou que se em São Mateus tivesse o Mãos na Roda seria excelente para a população que 61 
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dela necessita pois os veículos da APAE não conseguem pegar os usuários dos bairros 62 

Litorâneo e Guriri. Pauta nº 4: O conselheiro José Luiz Pazito perguntou se existem critérios 63 

para a concessão dos registros no Conselho.  A Sra. Camila respondeu que existem e que trará 64 

para a próxima reunião as Resoluções do Conselho Estadual e Federal que orientam sobre o 65 

tema.  Em seguida o presidente sugeriu aos conselheiros que fosse criada uma comissão para 66 

analisar o Regimento Interno do COMDPED, ficando assim composta pelos seguintes 67 

membros: Pastor Adonias, Sueli, Isabel, Maria Aparecida e Camila. Ficou definida para o dia 68 

19 de novembro 2018 a reunião da referida Comissão para discussão e mudança do 69 

Regimento Interno. A Secretária Executiva ficou de enviar por e-mail o regimento interno 70 

para que todos os conselheiros pudessem fazer suas considerações. Camila sugeriu alteração 71 

da data da próxima reunião ordinária prevista para o dia 03 de dezembro de 2018 para o dia 72 

10 de dezembro de 2018, uma vez que o presidente não estaria presente, sendo aprovada por 73 

todos os conselheiros. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, 74 

eu Maria Aparecida da Silva Britto, Secretária deste Conselho, lavrei a presente ata que após 75 

lida e aprovada vai assinada por mim e pelos conselheiros presentes. São Mateus-ES, cinco de 76 

novembro de dois mil e dezoito.  77 
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