
 

 

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

09/08/2017 

 

Aos nove dias do mês de agosto de 2017 na sede da Universidade 
Paulista – UNIP, situada na Rua Francisco Manoel, s/n, bloco 6, 1° andar 
-sala 1 – Santos/ SP, foi aberta a reunião ordinária do CONDEFI, 
presidida pelo seu presidente Sr. Luciano Marques, às 14h e 20min. com 
a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação das atas referentes aos meses 
de junho e julho; 2. 21 de setembro – DIA DA LUTA DA INCLUSÃO 
SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; 3. Assuntos gerais. 

A reunião iniciou com a aprovação das atas referentes aos meses de 
junho e julho na íntegra. 

Após foi realizada a apreciação do Regimento Interno para últimas 
observações. A leitura foi realizada pelo Sr. Presidente Luciano Marques, 
reforçando a aprovação dos artigos 15 e 16, porém com a nova redação 
o parágrafo 5° passa a ser 4°, pois o mesmo foi suprimido. 

Nos artigos 17 e 18 não foram necessárias nenhuma observação. 
Reforço que o artigo 19 foi suprimido, passando o art. 20 a ser o 19 e 
aprovado na íntegra; o mesmo aconteceu com os artigos 21, 22 e 23 do 
Regimento. 

Após discussão coletiva e feita as devidas alterações no regimento , o 
Sr. Presidente discursou, encerrando o assunto, ressaltando a 
necessidade da  participação ativa dos conselheiros eleitos em decisões 
importantes referentes a este conselho. 

Passando para o próximo item da pauta o Sr. Presidente solicitou 
propostas para o dia 21 de setembro, sendo o dia da Luta pela Inclusão 
Social da Pessoa com Deficiência. 

A conselheira Cristiane Zamari, discursou sobre o evento a ser realizado 
na OAB, referente ao tema, no qual todos os conselheiros foram 
convidados para participarem da palestra. 

O Sr. Presidente Luciano Marques, explanou sobre a falta dos 
conselheiros, que será enviada uma carta para todos os conselheiros 
representantes do governo e representantes da sociedade Civil, sobre 
suas ausências injustificadas e que se não obtivesse resposta, propõe 
ser feita nova assembléia para eleição de novos conselheiros. 

No último item dos assuntos gerais o conselheiro Wilson, da Comissão 
de Transportes relatou que irá fazer uma visita/vistoria no VLT, dia 15/08, 



às 15h, com início na estação PORTO, estendendo o convite à todos os 
conselheiros. 

O Sr. Presidente também convidou os Conselheiros e demais 
interessados para no dia 10/08 às 19h na Praça dos Eventos do 
Shopping Parque Balneário – Santos/SP participarem da entrega dos 
selos “SANTOS ACESSÍVEL”. 

Retomando o tema referente ao dia de luta da inclusão social das 
pessoas com deficiência, a representante do NAPNE , propôs uma 
caminhada na Praça Mauá no dia 21/09 às 14h com os conselheiros e 
alunos. 

Por fim, foi feita a apresentação da Sra. Lindaura, que veio de Belo 
Horizonte há um mês e mostrou interesse na participação ativa no 
CONDEFI. 

Sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada às 17h e 05min e eu 
Carla Heilmann redijo e assino a presente ata. 
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