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ATA DA 297ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI – 13/11/19 

 

Aos treze dias de novembro de 2019, na sede da UNIP teve lugar a reunião ordinária do 
CONDEFI. 1- Leitura e aprovação da Ata da reunião do dia 30/08/2019. Às 14:19 o 
presidente Luciano Marques deu por aberto os trabalhos. Questionou se havia alguma 
objeção à Ata da última reunião. Não havendo nenhuma manifestação, a ata foi aprovada 
por unanimidade. Passou-se ao próximo item da pauta 2- Reunião de confraternização 
dos conselheiros, atuais e os eleitos. O Presidente explica como se dará a nova eleição 
da mesa diretora.  Informou que foi enviado ao Prefeito um documento solicitando a 
publicação do Decreto com a posse dos novos conselheiros. Após a posse dos 
conselheiros será eleita a nova mesa diretora do CONDEFI. Em seguida o Presidente abre 
a palavra para que cada conselheiro antigo fizesse um pronunciamento sobre a sua estadia 
no conselho. Sr. Wilson agradece a participação e está sempre à disposição e gostaria de 
continuar no conselho. Jean explicou que está a pouco tempo no CONDEFI, gostou de ter 
participado da VIII Conferência e que aprendeu muito também. Andreia diz que aprendeu 
muito e que sentiu o esvaziamento dos conselheiros. Renata disse que gostaria de 
continuar no CONDEFI, porque o tema é bastante pertinente com o CRAS e também 
lamenta o esvaziamento do conselho. Cristiane agradeceu ao presidente e explica que ela 
assumiu a Coordenadora De Defesa de Política para as Pessoas com Deficiência- CODEP 
e coloca-se a disposição dos conselheiros. Luciano pede a Coordenadora intervir junto as 
Secretarias que indicasse os mesmos conselheiros e na agilidade na publicação do 
Decreto de posse. Vania falou da importância de estar aprendendo com o Conselho. 
Luciano faz agradecimentos a UNIP pela parceria do ano todo e do apoio na realização da 
VIII Conferência. O Presidente pergunta agora qual a expectativa para os novos 
conselheiros. Todos os conselheiros mostraram-se animados e com muita vontade de 
aprender e trabalhar em prol das pessoas com deficiência. O Presidente fala da 
importância dos conselheiros se despirem de suas camisas e terem a consciência de vestir 
a camisa da coletividade, pensar efetivamente, nas 121.580 pessoas com deficiência de 
nosso município. Ressaltou, também, que o nosso partido é o PCD , Pessoa com 
Deficiência. Agradeceu a participação dos delegados na Conferência e parabenizou o 
coletivo pela educação e disciplina na condução dos trabalhos. O Presidente explica como 
é a composição do Conselho e como se dará a eleição de posse. Informa que só depois da 
publicação do Decreto os conselheiros empossados poderão eleger a mesa diretora, 
composta por um presidente, um vice presidente, 1º.  secretario e 2º.  secretario. Sem mais 
detalhes a reunião foi finalizada e eu, Célia Regina Saldanha Diniz, 2º. secretária do 
CONDEFI elaborei a presente ata que segue para a apreciação dos conselheiros. 
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