
 

 

 

 

 

ATA DA 283ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI – 09/05/18 

 

 

Ao nono dia de maio de 2018 na sede da Universidade Paulista – UNIP, teve lugar 
reunião ordinária do Conselho Municipal dos direitos da Pessoa com Deficiência - 
CONDEFI. 1- Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 11/04/18; 
2 – Discussão sobre as vacâncias de Conselheiros;  3- Relato das Comissões; 
4 – Assuntos Gerais  . A Ata foi aprovada por unanimidade. Os trabalhos foram 
abertos pelo presidente Sr. Luciano falando das vacâncias do conselho e que o 
mesmo está muito esvaziado e isso é muito preocupante, sem a colaboração dos 
conselheiros vai dificultar o andamento dos trabalhos, assim sendo, ficou decidido 
que enviaríamos ofícios aos faltosos e, futuramente, realizaríamos audiência 
pública para preenchimento das vagas. Nesta reunião haviam poucos conselheiros, 
por motivo de no mesmo dia e horário estar acontecendo uma Audiência Pública 
sobre Inclusão das Pessoas com Deficiência na OAB. Luciano informa que o 
processo do INSS que trata de um caso de uma pessoa surda impedido de realizar 
uma perícia no INSS acompanhado de sua mãe, já está solucionado. Fomos 
informados que o INSS agora autoriza a entrada de tradutor interprete de LIBRAS 
ou alguém da família para acompanhar a pessoa com deficiência auditiva. Falou 
também da Delegacia para pessoas com deficiência. Após explicação do 
presidente a favor da inclusão, Luciano relata que a Secretaria Estadual da Pessoa 
com Deficiência não tem interesse de ampliar essas delegacias pelos municípios. 
O Presidente informa também que na próxima pauta de junho estaremos falando 
sobre aposentadoria especial para pessoas com deficiência e que no mês de julho, 
também terá um debate sobre o tema “Acolhe Autista”. Luciano sugeriu que os 
conselheiros enviassem para o CONDEFI propostas de pauta. Prof. Telma propôs 
que as comissões poderiam se reunir antes ou após as reuniões ordinárias do 
CONDEFI. Após vários comentários ficou acertado que na próxima reunião as 
comissões reuniriam-se depois da reunião das 16 às 17 h e que tal decisão seria 
divulgado no grupo do whatsapp do CONDEFI.  Foi sugerido também para que o 
CONDEFI pudesse trazer o MEC para discutirmos sobre as Leis das Universidades 
e o MEC. Luciano fez um breve relato sobre a proposta que futuramente devemos 
discutir, é o RG para pessoas com deficiência, explica que precisa de mais 
informação sobre o assunto e depois discutiremos em plenária. Cristina, 
representante do NAPNE informou sobre o Programa CONECTA, 8º Fórum em 
Roda que abordará a Inclusão de deficientes no ambiente educacional, Um desafio  
 



 

 

 
 
 
entre o real e o ideal, que acontecerá no dia 17/05 às 19 h. na UNIMONTE, Rua 
Comendador Martins, 52 Santos. Em seguida Luciano apresentou a Sra. Suely, 
Gerente do Instituto de Tecnologia Social – ITS que falou um pouco sobre o Projeto 
Inserção de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho Formal por Meio da  
Metodologia do e Emprego Apoiado. Sem mais assuntos a reunião foi encerrada e 
eu, Célia Regina Saldanha Diniz, redigi a presente Ata. 
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