
 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI - 08/02/2017    

 

Aos oito dias do mês de fevereiro,  do ano de dois mil e dezessete, às 15:20 
horas, na sede da UNIP, situada na Rua Francisco Manoel s/nº, presidida pelo 
Presidente Sr Luciano Marques, e Secretariada por João Carlos de Souza, tendo 
início a Ordem do dia com a seguinte pauta: 1 – Leitura  e aprovação da Ata da 
Reunião  Ordinária  do  dia  14/12/16; 2 - Ampliação do horário das 
Reuniões Ordinárias do CONDEFI das 14 às 17 h;  3 – Assuntos Gerais.         
1 - Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 14/12/16: A Ata foi 
aprovada pelos presentes por unanimidade. 2 - Ampliação do horário das 
Reuniões Ordinárias do CONDEFI das 14 às 17 h: O Presidente sugeriu que o 
horário das Reuniões Ordinárias seja ampliado para 14 às 17 h e se houver 
alguma deliberação, a reunião deverá começar às 14:30 h se não houver quorum. 
A sugestão foi aprovada por unanimidade. 3 – Assuntos Gerais: O Presidente 
comentou sobre a questão da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal – 
EMTU, pois no momento, a empresa não está concedendo o benefício para as 
pessoas com deficiência que trabalham. O Presidente informou que o CONDEFI 
fez um ofício para o Ministério Público relatando as reclamações dos usuários 
deste serviço. Após inúmeros relatos de pessoas presentes nesta reunião que 
estão insatisfeitos com a EMTU, o Presidente reafirmou a importância de que 
outros municípios também encaminhem denúncias ao Ministério Público para que 
a EMTU reformule sua legislação de acordo com as atuais, Lei Brasileira de 
Inclusão e a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A 
Conselheira Cristiane informou que no dia 15/02/17 às 19 h, na Estádio da Vila 
Belmiro, será realizado um evento em apoio à divulgação da Síndrome de 
Angelman. Às 16:28 horas, sem mais ter o que tratar, o Presidente encerrou a 
reunião e eu, João Carlos de Souza, assino a presente ata. Seguindo assim para 
a confraternização dos conselheiros. 

 

 

  LUCIANO MARQUES                                 JOÃO CARLOS DE SOUZA 
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