
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI - 09/11/2016    

Aos nove dias do mês de novembro,  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  Mirene Ferreira M. A. 
Marques, tendo início a Ordem do dia com a seguinte pauta: 1 - Leitura e 
aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 19/10/16; 2 – Deliberação do 
processo 106116/2015-10, referente à implantação de uma Delegacia de 
Polícia da pessoa com deficiência em Santos; 3 – 25 Anos do CONDEFI; 4 - 
Relatos das Comissões; 5 - Assuntos Gerais. 1 - Leitura e aprovação da Ata 
da Reunião Ordinária do dia 19/10/16: A ata da Reunião Ordinária anterior foi 
aprovada por unanimidade. 2 – Deliberação do processo 106116/2015-10, 
referente à implantação de uma Delegacia de Polícia da pessoa com 
deficiência em Santos: Após inúmeras discussões sobre o assunto, foi 
colocada em votação a deliberação do processo referente à implantação de 
uma Delegacia de Polícia da pessoa com deficiência em Santos, com o 
seguinte resultado: 12 votos contra a implantação, 2 votos a favor e 1 
abstenção. 3 – 25 Anos do CONDEFI: O Presidente relatou aos Conselheiros 
que tinha acabado de receber uma ligação da Câmara Municipal de Santos, 
dizendo que devido aos feriados que anteciparão a comemoração dos 25 anos 
do CONDEFI, a sessão da Câmara seria realizada no mesmo dia e local do 
evento do CONDEFI. O Presidente relatou as seguintes propostas oferecidas 
pela Câmara. Proposta 1: fazer a Comemoração no mesmo dia, porém às 15 h; 
Proposta 2: que o evento fosse realizado no dia 30/11, às 19 h e Proposta 3: 
que o evento permanecesse no mesmo dia e horário, 16/11/16, às 19 h, porém, 
no Auditório Vereadora Zeny de Sá Goulart. A proposta 3 venceu por 
unanimidade. A seguir o Sr Luciano abriu  para as falas das comissões e seus 
trabalhos durante o mês, ficando esclarecido o seguinte: COMISSÕES: 
TRANSPORTE – A Conselheira Célia  solicitou que denúncias sobre o 
transporte coletivo devem enviadas para o e-mail do Conselho, devidamente 
transcritas e registradas. ESPORTE: O Conselheiro Flávio comunicou que  não 
houve agendamento de reunião e que seria necessário eleger novo 
coordenador para que a comissão  se desenvolva com mais eficácia. 
EDUCAÇÃO:  conforme a representante desta comissão, não houve reunião 
por incompatibilidade de horários. ACESSIBILIDADE: o representante informou 
que esta comissão está se esvaziando. O Presidente comunicou que está 
aguardando a resposta da UNISANTOS, referente a aquisição de estagiários 
de arquitetura e que já foi envida a documentação da Arquiteta responsável 
para a Universidade. Sobre o acesso ao Monte Serrat, o Conselheiro Ricardo 
afirmou que está com dificuldade em participar das reuniões devido ao seu 
serviço na Prefeitura Municipal de Santos. O Presidente enfatizou aos 
presentes, que as denúncias referentes às questões de acessibilidade devem 
ser claras e descritas. O denunciante deve descrever os fatos e não apenas 
apresentar  fotos, são  necessárias  referências detalhadas sobre  os 
equipamentos, locais etc. 5 - Assuntos Gerais: Daniel  informou que na AGEM  

 



 

 

debateu-se  sobre   o   seminário que  ocorrerá  no SESC,  com  Maria   Tereza  
Montoan, no dia 07/12. A Conselheira Célia apresentou os próximos eventos 
que acontecerão nos dias 25, 26 e 27/11, nos quais a Secretaria da Cidadania 
promoverá as Olimpíadas Especiais. Na abertura haverá a Virada Inclusiva 
com a participação do grupo do CONDEFI. No SESC Santos haverá no dia 
06/12 às 15:00 h,  uma sessão de cinema com áudio descrição, ainda no Sesc 
das 13:00 h ás 17:00 h do dia 07/12, acontecerá a oficina de danças circulares. 
O evento será aberto ao público. A Conselheira Célia apresentou aos 
presentes a revista do Santos acessível que recomenda sobre a 
conscientização de todos os comerciantes nas questões de acessibilidade 
universal. O Presidente esclareceu que o símbolo da acessibilidade foi 
modificado, sendo hoje mais abrangente a todas as deficiência  e explicou  o 
significado das estrelinhas que serão dadas aos estabelecimentos que tiverem 
acessibilidade. No dia 22/11, a escola 30 de julho apresentará um seminário 
sobre empregabilidade com inicio às 9:00 horas, na Rua Luiz de Camões, 147. 
As inscrições devem ser feitas pelo site http//www.30de julho.com. Às 16:45 
horas, sem mais ter o que tratar, a presidente encerra a reunião e eu, Mirene Ferreira 
M. A. Marques, assino a presente ata. 
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