
 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI 14/3/2018 

Aos quatorze dias de março de 2018, das 14:30 às 17:00h, teve lugar a 
primeira reunião ordinária do CONDEFI no ano de 2018, presidida pelo sr. 
Luciano Marques de Souza e com a presença dos conselheiros conforme lista 
de presença anexa. Os trabalhos foram abertos às 14:20h e já havendo o 
quórum previsto em regimento a ata da reunião de fevereiro de 2018, foi 
aprovada por unanimidade. O sr. Luciano inicia a reunião com o segundo item 
da pauta que é: Revisão dos representantes governamentais do CONDEFI e 
leu o Ofício do Secretário que diz sobre a absorção da Secretaria de Cidadania 
– SERIC com a Secretaria de Assistência Social - SEAS pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social – SEDS, onde precisamos rever as questões da 
representatividade destas Secretarias no CONDEFI. Luciano explica que é um 
grande retrocesso de 17 anos, faz um grande relato sobre a paridade dos 
Conselhos Municipais e aguarda manifestação da plenária. Célia diz que é 
importante a permanência do Coordenador. Após alguns debates ficou decidido 
que o Coordenador Daniel Monteiro e a Assistente Social Renata 
permaneceriam nos respectivos cargos visto que estão atuando 
satisfatoriamente.  Prosseguindo, passamos para o terceiro item da pauta: 
Assuntos Gerais. Luciano levanta o assunto referente ao Conselheiro José 
Amado, explicando o que aconteceu no grupo e concluiu-se que nós 
deveríamos conversar com a filha dele pois, apesar de algumas divergências 
de colocação e de ideias, abriríamos diálogo com a sua filha. O Presidente 
divulga a realização de uma Audiência Pública “A Cidade e o Down”, que 
acontecerá no dia 21/3/2018, às 15 h, no auditório da Câmara Municipal de 
Santos. Nesse mesmo dia, das 18 às 21h, na CAPEP, será realizado um curso 
de Direitos Humanos, para funcionários públicos, voltado para as pessoas com 
deficiência e idosos. Informa, ainda, que no dia 23/3, realizar-se-á um Fórum 
Metropolitano de Direitos Humanos, no auditório do Museu Pelé, no Largo 
Marquês de Monte Alegre, Valongo – Santos. Relatou que o CONDEFI agora 
está com dois estagiários de Engenharia realizando em conjunto com eles, 
vistoria de acessibilidade na Igreja São João Batista, no Morro da Nova Cintra. 
Adelina informa que no Centro Cultural da Zona Noroeste o elevador está 
quebrado dificultando o acesso aos cursos que estão sendo realizados naquele 
local. A conselheira Carla comenta que há muitas dificuldades na educação e 
que a Comissão de Educação precisa se reunir para que, assim, possamos 
ajudar as crianças com deficiência que estão desassistidas. Sem mais 
assuntos a reunião foi encerrada e eu, Célia Regina Saldanha Diniz, redigi a 
presente ata. 
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