
 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS 

 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI

08/11/2017 

Aos oito dias do mês de novembro de 2017 na sede da Universidade Paulista – UNIP, situado na 
Rua Francisco Manoel, s/n, BLOCO 6 – 1º ANDAR – SALA 1 – Santos/SP,  teve lugar reunião 
ordinária do Condefi conforme convocação anterior, presidida pelo seu Presidente Sr. Luciano 
Marques, às 14:30 h, com a seguinte ordem do dia: 
1. Aprovação da ata da reunião ordinária de 11/10/2017; 2. Reorganização das Comissões 
Temáticas; 3. Assuntos Gerais. 1. Aprovação da ata da reunião ordinária de 11/10/2017. O 
Presidente propôs a leitura e aprovação da ata de reunião anterior. A ata foi aprovada e o 
presidente inverteu a pauta para ceder a palavra ao Secretário Flavio Jordão que se fez presente 
pela primeira vez na reunião ordinária do CONDEFI O Secretário informou que é sua primeira 
presença no condefi, e que o segmento da pessoa com deficiência é um daqueles sob a égide de 
atuação da secretaria de relações institucionais e cidadania. Explicou que esteve na sede do 
CONDEFI, nesta manhã, para ouvir as reivindicações e necessidades do conselho. Explicou que 
compreendeu algumas necessidades, principalmente a limpeza da sede, assunto urgente com o 
qual se propõe a resolver. Explicou que o CONDEFI dispõe de valor conseguido através de 
emendas parlamentar enviadas no ano anterior, valor este que pode ser aproveitado para adquirir 
um computador, uma impressora e outro computador que já está sendo comprado. Informou que 
parte  do valor foi usado para comprar placas do Santos Acessível, mas a secretaria pode 
empregar parte do valor para repor este dinheiro, e outra parte do dinheiro foi utilizado para o 
contrato com a Congregação Santista de Surdos, na interpretação de Libras. Sobre o que precisa 
ser comprado questionou o conselho sobre as demandas para que os competentes processos 
sejam abertos. A palavra foi aberta aos conselheiros. A Conselheira Carla Heilmann disse que 
seria mais viável comprar outro notebook do que outro computador de mesa, pois o note pode até 
ser trazido para a reunião. Um desktop vai ficar fixo no conselho e seria bem menos funcional. 
Luciano informou que o notebook chegou e já foi entregue neste ano, ele era um dos recursos 
previstos para a emenda anterior. Luciano reforçou a importância de um fundo municipal da 
pessoa com deficiência, que seria abastecido com multas e autuações do ministério público para 
subsidiar o trabalho do conselho. A mesa diretora movimenta-se neste momento para melhorar as 
condições de funcionamento da sede e deliberou, em maioria, para encaminhar ao Prefeito uma 
carta informando a situação do CONDEFI e solicitar assim o atendimento das demandas. Esta 
decisão gerou o ofício 131/2017. Informou que o Secretário está presente para atestar as 
veracidades das dificuldades, sendo que por dois anos consecutivos o Conselho não teve acesso 
às emendas que conseguiu junto à Câmara, sem que fosse revertida em benefícios para o 
trabalho do colegiado. Foi preciso comprar bebedouro, trocar lâmpadas e calhas, há sérias 
dificuldades para imprimir documentos pela falta de uma impressora/copiadora, e outras questões 
essenciais.  No período da noite acontecem invasões ao prédio, furtos e outros  danos ao 
patrimônio.  É visível a presença da   Guarda Municipal no   local    para acompanhar  o  fim  do  
expediente,     mas  à  noite,  e  mesmo   durante  o expediente, o problema de segurança é 
constante. Durante o expediente o conselho fica trancado para evitar a entrada de pessoas 
estranhas, pois as duas mulheres com deficiência que lá trabalham sentem-se ameaçadas. A 
conselheira Cristina Amorim questionou a existência de uma câmera para visualização do 
ambiente, porém a localização da câmera não seria adequada e deixaria muitos pontos cegos. O 
Secretário informou que este é o trabalho dele e que não faz sentido os conselheiros paguem pelo 
funcionamento de um equipamento público. Ele sabendo disso poderá cobrar as Secretarias de 
Serviços   Públicos,   Saúde  e  outras.  Se  a  Saúde não  atuar pelo CONDEFI,  a    Secretaria de  

 



 

 

Relações Institucionais, e o próprio Secretário, deverá trabalhar neste sentido.  Ele propõe que a 
GM faça uma ronda permanente naquele local e tentar espantar as ameaças. A mesa diretora 
questionou o uso da verba para o Santos Acessível e lembrou que o Procon sugeriu pagar as 
placas no início do ano. Esta tratativa não voltou a acontecer. O Secretário coloca-se à disposição 
e pede para ser oficiado para tudo o que for preciso, de modo a todos trabalharem juntos. Serão 
abertos processos para  comprar mais um computador, uma impressora e três condicionadores de 
ar.  Dando prosseguimento,  o Presidente leu a carta a qual seguirá  anexa  à presente ata. O 
Secretário pediu licença para se afastar e o presidente passou ao próximo item da pauta. 2. 

Reorganização das Comissões. O Presidente anunciou que pelo novo regimento, são sete as 
comissões temáticas, que ora passam a serem reorganizadas: Comissão de Saúde: Mario Jorge 
Vilhena (coordenador da comissão), Adelina Dias Perez, Luciano Marques e Luiz Antônio Cote; 
Comissão de Educação: Telma Antônio Gomes  (coordenadora da comissão), Carla Heilmann, 
Leila Ganem, Célia Regina Saldanha Diniz e Cristiane Zamari; Comissão de Assistência Social: 
Renata Rossi Pereira Matos (coordenadora da comissão), Andréia de Souza César, Cristina 
Amorim, Adelina Dias Perez e Eduardo Ravazini; Comissão Jurídica: Daniel Monteiro 
(coordenador da comissão), Cristiane Zamari, Cahuê Alonso Talarico, Roberto Airton Mackevicius 
Filho e Luciano Marques; Comissão de Transporte: Roseli Madeira Fontes (coordenadora da 
comissão), Wilson de Lima Santos, Daniel Monteiro, Alcione de Araújo Simões e  João Nunes de 
Oliveira; Comissão de Esporte: Eduardo Leonel (coordenador da comissão), Marco Octávio de 
Gouveia Naldinho, Diego Saavedra Martin Estevam; Comissão de acessibilidade arquitetônica: 
Luciano Marques (coordenador da comissão), Alcione de Araújo Simões, Daniele Ribeiro Santos e 
João Nunes de Oliveira. 3. Assuntos Gerais. A representante da Apae informou não poder mais 
comparecer ao conselho e solicitou que o presidente daquela organização pudesse fazer parte 
como conselheiro, representando a Apae Santos, o que é plenamente possível, visto a cadeira ser 
ocupada pela pessoa jurídica. Assim sendo o sr. Luiz Antonio Cote tem a palavra e informou  estar 
na Apae há 26 anos, já ter sido conselheiro quando a Célia estava presidente e foi pai de uma 
pessoa com deficiência já falecido há 09 anos. O conselho dá as boas vindas a ele como 
conselheiro. A conselheira Carla convidou a todos para uma audiência pública sobre os 
mediadores na educação, na câmara às 14:00. Luciano anunciou o encontro estadual de 
conselhos municipais acontecerá no próximo dia 10 de novembro, sendo a conselheira Naira uma 
das palestrantes. A mesa diretora agradeceu à presidente do condefi Guarujá, a Sra. Ethel,  que 
presenteou o nosso conselho com 40 exemplares da convenção e da LBI que estão à disposição 
na sede do conselho. Adelina informou que no próximo sábado a associação das pessoas com 
deficiência  de São Vicente promoverá na Câmara Municipal daquela cidade o seminário 
municipal sobre a LBI, sendo a Adelina uma das palestrantes. Dia 09 de dezembro acontecerá o 
3º festival de esporte adaptado, provavelmente na arena Santos. Sem mais nada a tratar a 
reunião foi encerradas às  16:47 e a ata foi redigida e assinada por mim Daniel Monteiro, 1º 
secretário. Santos, 08 de novembro de 2017 
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