
 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI - 14/12/2016    

Aos quatorze dias do mês de dezembro,  do ano de dois mil e dezesseis, às 
15:14 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 das Reuniões Ordinárias do dia 19/10/16 e 09/11/16: 2 – Aprovação 
do Regimento Interno do CONDEFI: 3 – Apresentação da participação do 
CONDEFI no CONADE, quanto à formação de multiplicadores com os  
Conselhos Estaduais: 4 – Recesso do CONDEFI de 19/12/16 a 13/01/17: 5 -  
Relato das Comissões: 6 – Confraternização dos Conselheiros.  1 - Leitura e 
aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 19/10/16 e 09/11/16:  A 
Conselheira Naira solicitou a retirada da leitura da Ata, que foi acatada por todos.  
2 – Aprovação do Regimento Interno do CONDEFI:  Após inúmeras 
discussões sobre o assunto, e vários destaques, ficou decidido que este 
Regimento deverá retornar para a análise da comissão jurídica. 3 – 
Apresentação da participação do CONDEFI no CONADE, quanto à formação 
de multiplicadores com os  Conselhos Estaduais: A Conselheira Naira relatou 
a experiência que aconteceu no Conselho Nacional junto aos Conselhos Estadual 
de todo o país, reforçando a importância da política articulada entre as 
secretarias 4 – Recesso do CONDEFI de 19/12/16 a 13/01/17: O Presidente 
informou que haverá recesso do CONDEFI, não havendo nenhuma objeção, o 
recesso foi aceito por unanimidade. 5 - Relato das Comissões: O Sr. Presidente 
fez a chamada das comissões, uma por uma, e observou-se que a grande 
maioria  não se reuniram. O Presidente, mais uma vez, solicitou a participação de 
todos nas comissões.  6 – Confraternização dos Conselheiros. Às 16:15 horas, 
sem mais ter o que tratar, o presidente encerra a reunião e eu, Célia Regina Saldanha 
Diniz, assino a presente ata. Seguindo assim para a confraternização dos conselheiros. 
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