
     
 
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS  
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI - 13/09/2017 

 
Aos treze dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezessete, às 14:20 horas, na 
sede da UNIP, situada na Rua Francisco Manoel s/nº, presidida pelo Presidente Sr Luciano 
Marques e Secretariada por Carla Heilman/Leila de Souza Ganem. Inicialmente o Sr 
Luciano Marques justificou a ausência da professora Telma nesta reunião. O senhor Daniel 
justificou sua ausência na reunião anterior. Sequencialmente teve início a Ordem do dia que 
apresentava a seguinte pauta: 1 – Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária do 
dia 09/08/17; 2 – Eleição da Comissão Eleitoral; 3 – Assuntos Gerais. A Ata de Fevereiro 
foi lida e aprovada pelos presentes por unanimidade.  Na continuidade foi apresentada a 
solicitação de que as faltas justificadas constem em ata. O Sr Luciano Marques apresentou 
para a plenária, documentos de justificativa de ausência dos conselheiros que foram 
notificados. Após esta revisão foi possível observar as vacâncias, devendo ser marcada 
uma audiência pública no dia 25/09/17, às 14h, na UNIP para  reorganização do Conselho. 
A pedido da plenária foram listadas as instituições, seus representantes e as vacâncias 
como descrito a seguir: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS –APAE – 
Salete de Souza Campos; ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE PARALISIA CEREBRAL 
- APPC– Pilar Velasques Gomes; ASSOCIAÇÃO PROJETO TAM TAM – Suzane de Souza 
Silva; SUBSEÇAO DE SANTOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB – 
Cahuê Alonso Talarico; ASSOCIAÇÃO ABRINDO FRONTEIRAS PARA INCLUSÃO - AAFIN 
– Maria de Lourdes Medeiros; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC – Célia 
Maria Plaza P Gouveia; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA – Ricardo Martins 
da Silva; SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – Carolina Mallabki Costa Pinto; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – Marco Otávio de Gouveia Naldinho; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – Fernanda Rodrigues 
Alarcon; SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE – Eduardo Leonel; COMPANHIA DE 
ENGENHARIA E TRÁFEGO – Wilson de Lima Santos; SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊCIA SOCIAL – Renata Rossi Pereira Matos; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE – Cibele Coelho Augusto; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Mário; 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS PRÓ CENTRO DE RECUPERAÇÃO PARA EXCEPCIONAIS - 
CEREX – Andréia  de Souza César; NÚCLEO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS - NAPNE- Cristina Amorim de Souza; CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA ESPERANÇA E VIDA - CCEV– Vacância; INSTITUTO BRAILE DE SANTOS 
– João Nunes de Oliveira; ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS – Roberto de moura; 
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SANTOS – ADFISA – Célia Regina 
Saldanha Diniz; SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC SANTOS– Rosângela 
Barbalacco; UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS - UNISANTOS- Telma Antônio 
Gomes; UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP- Vânia Alexandra J.Goes;  Área Continental- 
vacância; Área Central – Roseli Madeira Fontes; Zona Noroeste – vacância; Morro – 
vacância;Def Auditivo – José Amado; Suplente- vacância; Def Físico- Luciano Marques; 
Def Intelectual – Cristiane Zamari Diogo; Def Visual – Naira Rodrigues Gaspar – suplência: 
vacância. A plenária foi informada que para as indicações na audiência pública será 
obrigatório apresentar RG e comprovante de residência. Foi informado que permanecerão 
no grupo de contato telefônico do Condefi somente os conselheiros ativos e atuantes. O Sr 
Daniel ressaltou o artigo do regimento interno sobre as faltas nas reuniões e as providências 
cabíveis e questionou  sobre  o  objetivo do uso do Wattsapp como meio de comunicação de  



 
 
 
 
informações pertinentes ao CONDEFI. Novamente foi reforçado que os conselheiros e 
representantes faltosos já foram notificados e serão excluídos do grupo. Passamos para o 
segundo item da pauta referente à eleição da Comissão Eleitoral. O Sr Luciano diz que o 
processo de publicação do regimento interno do CONDEFI, atualizado e aprovado pela 
plenária, está tramitando na Secretaria de Gestão. Foi questionada a morosidade do 
processo e provável comprometimento da eleição da nova mesa diretora do Condefi. Em 
tempo, vale ressaltar que na reunião de hoje está prevista a eleição da comissão eleitoral 
para que seja cumprido corretamente todo o processo eleitoral. O Sr Luciano propôs que 
escolhessemos três pessoas para conduzirem o processo eleitoral apesar de  salientar a 
preocupação de possíveis questionamentos e discordâncias, visto que o processo para 
publicação do novo regimento ainda não foi publicado. O Sr Cahuê pediu a palavra e disse 
que como o documento anterior não propõe uma Comissão Eleitoral (é omisso) mas, a 
necessidade foi deliberada por unanimidade em eleição, podemos dar prosseguimento à 
votação porque a alteração fica justificada pelos conselheiros presentes. Esta proposta foi 
votada e aceita por todos conselheiros presentes nesta reunião. O Sr Luciano Marques fez 
nova explicação sobre as ações pertinentes à comissão  eleitoral e formação de chapas 
para concorrer a eleição de presidente, vice presidente, 1º e 2º secretários. Na sequência 
foram indicados o Sr Cahuê (OAB), Sra Andreia (CEREX) e da Sra Renata (SEAS) para a 
formação da Comissão Eleitoral e todos aceitaram. Foi reforçado que a partir deste 
momento qualquer conselheiro pode montar sua chapa e apresentar para a comissão eleita. 
Também ficou firmado que, se até o dia 11/10/17 o decreto referente ao novo regimento não 
for publicado no Diário Oficial, será anulado este processo e a eleição acontecerá conforme 
o regimento vigente. Demos continuidade e foram abordados os Assuntos Gerais: a) Ações 
diversificadas em alusão ao Setembro Verde - mês das pessoas com deficiência; b) Ato na 
praça Mauá no dia 21/10/17 a partir das 14h; c) Convite e participação de colegas do 
FEPEC – Fórum de Empregabilidade das Pessoas com deficiência - no ato na Praça Mauá; 
d) Confirmação da vistoria do CONDEFI no VLT, na Estação Porto, no dia 19/09/17 às 14h; 
e) Dia D pela Empregabilidade das Pessoas com Deficiência marcado no Centro Público de 
Emprego no dia 29/09/17 das 9h30 às 16h30 com explanações para conscientização de 
empresários e público, de forma geral, sobre as políticas de empregabilidade das pessoas 
com deficiência; f) a Sra Lourdes divulgou o evento Mostra Cultural para Todos, no Teatro 
Municipal, no dia 19/07/17 às 19h30; g) O Sr Eduardo Leonel comentou sobre inovações no 
esporte para pessoas com deficiência no Complexo Rebouças.  Às 16h45, sem novos 
apontamentos, o Presidente encerrou a reunião e eu, Leila Ganem, assino a presente Ata. 
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