
 
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI 

19/10/2016    
 

Aos dezenove dias do mês de outubro,  do ano de dois mil e dezeseis, às 15:20 horas, na sede 
da UNIP, situada na Rua Francisco Manoel s/nº, presidida pelo Presidente Sr Luciano Marques, 
e Secretariada por  Célia Regina Saldanha Diniz, tendo início a Ordem do dia com a seguinte 
pauta: 1 - Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 14/09/16; 2 – Eleição do 
Secretário(a) da Mesa Diretora; 3 – Indicação de Representante para Comissão Intersetorial de 
Pesquisa e Execução de Planos, Programas e Projetos relativos às políticas afirmativas para 
inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho; 4 - Relatos das Comissões; 5 - 
Assuntos Gerais. Antes do início dos trabalhos, o Presidente deu a palavra ao ex-coordenador 
e ex conselheiro do CONDEFI, Eduardo Ravasini, a seu pedido. O Sr. Eduardo fez uma 
pequena explanação para explicar o seu afastamento da Coordenadoria, por conseqüência, 
deixou de ser Conselheiro, para disputar o pleito eleitoral municipal. 1- Leitura e Aprovação da 
Ata :  A Ata foi lida e o Sr. Daniel sugeriu que fosse acrescentado o resultado da votação das 
propostas apresentado referente ao processo sobre redução da jornada de trabalho para 
funcionário público municipal, tendo como resultado 1 abstenção; 3 votos a favor da proposta 
um, pelo arquivamento do processo e 13 votos a favor da proposta dois, que haja estudos das 
avaliações admissionais de pessoas com deficiência nos concursos públicos municipais. 2 – 
Eleição do Secretário(a) da Mesa Diretora: Após inúmeras discussões a Profª.Terezinha 
Carmen Gandelman,  representante da UNIP,  foi eleita por 10 votos a favor  e nenhum voto 
contra, secretária da mesa diretora do CONDEFI. 3 – Indicação de Representante para 
Comissão Intersetorial de Pesquisa e Execução de Planos, Programas e Projetos 
relativos às políticas afirmativas para inserção de pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho: Os indicados para compor esta Comissão foram o Sr. Luciano Marques de Souza, 
como titular e a Sra. Naira Rodrigues, como suplente. 4 - Relato das Comissões: Comissão 
de Assuntos Jurídicos: Daniel relatou que ainda estão discutindo a alteração do Regimento 
Interno do CONDEFI, para ser bem exato, estão analisando a nova formação da mesa diretora 
do conselho. O segundo ponto seria a implantação da Delegacia de Policia específica para 
pessoas com deficiência. Luciano fez a leitura do requerimento do vereador, explicando que o 
tema é extremamente polêmico e gostaria de ouvir o colegiado. O conselheiro Daniel explicou 
que tem um setor com estrutura para o atendimento especializado para alguns segmentos, 
recortes especializados na polícia e no judiciário. A conselheira Cristiane disse que a princípio 
ela era a favor, mas após conversa com a OAB, sugere que o CONDEFI e a OAB, elabore uma 
cartilha, contendo orientações  no atendimento de pessoas com deficiência para ser entregue 
em todas as delegacias. A conselheira Naira lamentou a falta de participação dos conselheiros 
no Fórum de Violência que aconteceu em Santos e da rede de proteção que foi discutida neste 
Fórum. Reafirmou que a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência garante a 
equidade de atendimento e que mulheres e crianças  sofrem  dupla  vulnerabilidade.  Sugeriu, 
então, a leitura  da Convenção para discutirmos o mérito desta proposta. O Presidente Luciano 
concorda com as duas propostas, da Naira e da Cristiane, e acha que é muito cômodo criar 
guetos ao invés de capacitar todas as delegacias. Reafirmou que o atendimento deve ser para 
todos. A conselheira Renata disse que o deficiente deve ter acesso a qualquer tipo de serviço, 
onde  quer  que seja, hospitais, escolas,   unidades  de  saúde.  Reafirmou  que  foi  uma  pena   



 
 
 
os  conselheiros não participarem do Fórum. Luciano informou que na próxima reunião será 
deliberado este assunto e reforçou a leitura da Convenção. Comissão de Transito e Transporte: 
O conselheiro Wilson falou da visita que foi feita na garagem da Piracicabana. Luciano disse 
que tem muito empenho dos funcionários   da  garagem    para que tudo fique satisfatório.  
Wilson falou da satisfação dos funcionários com a presença desta comissão . Comissão de 
Saúde: Naira relatou que terminou as correções das propostas da saúde e que os processos 
foram encaminhados para a Secretaria de Saúde. Comissão de Assistência Social: Cristina 
disse que  a Comissão esteve em audiência com a Secretária da Assistência Social e foram 
discutidos vários assuntos, entre eles foi a questão dos encaminhamentos das Residências 
Inclusivas e fluxos, falando sobre os encaminhamento  das demandas para cada serviço e ao 
final dessa reunião foi decidido que, o CONDEFI faria treinamento dos equipamentos da SEAS 
referente ao atendimento de pessoas com deficiência. Naira acrescentou que foi uma reunião 
muito produtiva, foram sanadas algumas dúvidas principalmente, na questão da permanência 
no período de dois anos nas residências. A Secretária mostrou um posicionamento que não 
tem restrições, ou seja, a pessoa permanece nas residências por tempo indeterminado. Naira 
acrescentou e que não haverá Centro Dia, pois não há verba destinada para este fim. 
Comissão de Educação:  Naira disse que a Educação está enfrentando muitos problemas com 
a saúde. Comissão de Esporte: não teve representante desta comissão. Assuntos Gerais: 
Patrícia, funcionária da  Casa do Paraplégico explicou  a dificuldade que a Casa vem 
enfrentando com a questão da admissão de pessoas com deficiência. Disse que recebe 
encaminhamentos da saúde de pessoas que não se enquadram como pessoa com deficiência 
e sim com doenças. Luciano falou que este ponto também já foi discutido com a Secretária de 
Assistência Social. Luciano reafirmou que no dia 16 de novembro o CONDEFI haverá uma 
confraternização na Câmara de Vereadores em comemoração aos 25 anos de CONDEFI. 
Solicitou a presença de todos e explicou que não haverá coquetel por falta de patrocínio. Às 
16:55 horas, sem mais ter o que tratar, a presidente encerra a reunião e eu, Célia Regina 
Saldanha Diniz , assino a presente ata. 
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