
 
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS 
 

 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI 
 

11/10/2017 
 

Aos onze dias do mês de outubro de 2017 na sede da UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP, 
situado na Rua Francisco Manoel, s/n, BLOCO 6 – 1º ANDAR – SALA 1 – Santos/SP, foi 
aberta a sexta reunião ordinária do CONDEFI, presidida pelo seu Presidente Sr. Luciano 
Marques, às 14:17 horas, com a seguinte ordem do dia: 
1. Aprovação da ata da reunião ordinária de 13/09/2017 
2. Eleição da nova chapa da mesa diretora  
3. Assuntos Gerais. 
A reunião iniciou-se com a leitura e aprovação da ata de setembro de 2017. Após foi feita 
a explicação pelo Sr. Presidente Luciano Marques que até a presente data não houve 
publicação em Diário Oficial do Regimento Interno do CONDEFI, com as devidas 
mudanças e retificações e que deveríamos fazer a opção sobre ocorrer ou não o processo 
de votação, já que após exaustivas leituras ficou tudo acordado e devidamente alterado.  
Foi colocado em questionamento se revigorava o antigo regimento ou se daríamos 
continuidade ao processo com base nas alterações feitas. 
Dada a palavra a Comissão Eleitoral o Sr. Cahuê, conselheiro representante da OAB, 
comentou sobre a participação soberana dos conselheiros nas assembléias de estudos e 
os demais concordaram. O Sr. Daniel, representante do CODEP, também se manifestou a 
favor de prosseguir com as eleições. Diante disso o Sr. Presidente, Luciano Marques, 
retomou sobre a alteração do regimento para esclarecer os novos conselheiros eleitos na 
última assembléia. Após a explanação do Sr. Presidente houve votação se iríamos 
prosseguir ou não com a eleição e por unanimidade, 20 (vinte) votos, o processo eleitoral 
transcorreu normalmente. Diante disso foi apresentada apenas uma chapa concorrente, 
composta por:  
1. Presidente: Luciano Marques 
2. Vice-Presidente: Cristiane Zamari 
3. 1º Secretário: Daniel Monteiro 
4. 2º Secretaria: Célia Regina Saldanha Diniz 
A comissão eleitoral deu prosseguimento à votação e mais uma vez por unanimidade, 20 
(vinte) votos, a chapa foi eleita. Após o processo de votação o Sr. Presidente Luciano 
Marques pediu para que todos repensassem sobre as propostas da nova Conferência, 
pois em breve teremos a 4ª Conferência Nacional e a 8ª Municipal e que também seria de 
extrema importância que todos se apropriassem da LBI ( Lei Brasileira de Inclusão). 
Dentre os assuntos gerais mais uma vez foi ressaltado sobre o uso correto do grupo no 
whatsapp, referindo-se sobre mensagens não pertinentes ao grupo e que devem ser 
acessíveis a todos. Foi relatado também pela representante do Projeto TAM TAM, Srª 
Elisabete, sobre as adequações quanto a forma de se expressar e falar nas reuniões para 
que todos compreendam. A Srª Vice-Presidente eleita Cristiane Zamari, divulgou sobre o 
evento no Lar das Moças Cegas sobre a Bio Inclusão. O Sr. Daniel, também divulgou o 
Projeto Empresto Minhas Pernas, que a reunião seria dia 16/10 às 10h na UNIMES. 
Finalizando a divulgação dos eventos a Srª Elisabete retomou a palavra e divulgou o 
espetáculo “ A TERRA PODE SER CHAMADA DE CHÃO”, que ocorrerá dia 22/10 às 19h, 
no Teatro Municipal Brás Cubas com os alunos do projeto TAM TAM. Por fim ressalto que 
foi  enviado a todos  os  representantes  da Câmara  o convite  para    participação    desta  



 
 
 
 
 
 
reunião, pois é de suma importância devido a eleição da nova mesa diretora, porém 
contamos apenas com a presença da Srª Cristina Gomes, representando o atual vereador 
Geonisio Pereira de Aguiar, “Boquinha”,  que demonstrou bastante interesse em colaborar  
com o conselho, promovendo uma parceria, que facilitaria muito o trabalho diante de 
fiscalizações e liberações corretas de alvarás relacionados a acessibilidade. Finalizamos 
com um pedido de ver a possibilidade de se formar novamente a Comissão de Pessoas 
com Deficiência, pois a mesma foi substituída pela Comissão de Direitos Humanos e na 
maioria das vezes não atende as necessidades específicas. A Srª Cristiane Gomes ouviu 
e relatou, se prontificando em repassar para o vereador. Como não foi questionado sobre 
nenhum outro assunto a reunião se deu por encerrada. Sem mais nada a tratar a reunião 
foi encerrada as 17h e eu Carla Heilmann redijo e assino a presente ata.  
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