
ATA DA 299ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI – 12/02/2020

Ao décimo segundo dia de fevereiro 2020, na sede da UNIP teve lugar a reunião ordinária
do CONDEFI. 1- Leitura e aprovação da Ata da reunião do dia 11/12/19. Às 14:14 h.,  O
presidente Luciano Marques deu por aberto os trabalhos. O mesmo solicitou alteração da
pauta e passou-se então para o quinto item da pauta sobre o Projeto Trampolim 2- Projeto
Trampolim – SENAC;  Sr. Luciano agradeceu a presença dos profissionais do SENAC,
presente na reunião, a  Sra. Andreia Ulhoa, Andreia Rodrigues e Luciene Andrade. Houve
uma  explanação sobre o Projeto que tem por objetivo, realização de cursos de preparação
para o mercado de trabalho, específico para pessoas com deficiência intelectual e é gratui-
to.  Para maiores informações falar  com Bruno,  Coordenador Técnico,  tel.  2105-7751 e
Jade – Apoio 2105-7748. O presidente parabenizou a iniciativa do Projeto. 3- Cronograma
das reuniões ordinárias do CONDEFI; Foram entregues para todos os presentes o crono-
grama oficial e anual das reuniões ordinária do CONDEFI. 4- Retorno das propostas da
VIII Conferência por parte do governo; O Sr. Luciano informa que chegou ao CONDEFI,
algumas respostas do governo, explica a importância da instalação das comissões, onde
elas deverão se reunir e analisar cada resposta dada pelas secretarias. Diz que essas co-
missões já deveriam estar trabalhando, mas por conta do Decreto de Posse dos conselhei-
ros que ainda não foram empossados e não podemos constituir as comissões temáticas
que realizará este trabalho. Célia explica como funciona os trabalhos das comissões. Rose
fala que a eleição da mesa diretora deverá acontecer numa reunião ordinária do conselho,
poupando assim, tempo e disponibilidade dos conselheiros. Denilze solicita que o CONDE-
FI envie oficio ao Sr. Prefeito para agilizar a publicação do Decreto de Posse dos Conse-
lheiros. Ficou decidido que o CONDEFI enviaria o referido documento. Cristiane explicou
que o Decreto está quase na sua fase final e que demorou por conta dos secretários que
não enviaram, com agilidade, os nomes de seus representantes. Cristiane fala que cobrou
muito as secretarias, todo dia ligava. 5- Trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de
Defesa de Políticas para as Pessoas com Deficiência – CODEP; A Coordenadora Cristi-
ane Zamari informa que em 23 de outubro iniciou seu trabalho na Coordenadoria e desde
então, tem tentado organizar e computar dados para dar continuidade nos trabalhos e que
precisamos fazer o papel de cidadão ativo, e com muita boa vontade de que tudo ocorra a
contento a todos.  Diz que a sua primeira missão foi a realização da Virada Inclusiva, com
uma semana de atividades para organizar, e que segundo Sr. Luciano foi muito boa a pro-
gramação desta semana, contendo muitas atividades para o nosso segmento. Fala que a
Central de Libras vem trabalhando na garantia de acessibilidade ao surdo, através de intér-
pretes de LIBRAS e que os atendimentos estão sendo organizados e computados e está à
disposição se alguém tiver alguma dúvida.   Informou ainda, que está tentando realizar um
censo através de dados e atendimentos em vários setores da prefeitura, tais como,  CET,
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entidades etc. Luciano critica a rede de atendimentos e serviços que não interagem uma
com as outras para que tenhamos um número real ou aproximado de pessoas com defi -
ciência neste município. Cristiane relata algumas ações que a Coordenadoria está atuando,
tais como: delegacia para pessoas com deficiência, capacitação de professores, atendi-
mento as mães, surf adaptado, cinema inclusivo, moda inclusiva, praia acessível, Projeto
Santos Acessível. Colocou-se à disposição de todos para quaisquer dúvidas. Em seguida
Luciano e Célia relataram a real situação da sede do CONDEFI, que terá que sair por um
tempo, devido à reforma do prédio da Casa da Visão, e voltará para um espaço suposta-
mente, bem menor. Explicou que temos arquivos com a história do CONDEFI e isso não
deveria se perder. Solicitou a Coordenadora que intervisse junto ao Sr. Prefeito para que
pudéssemos ter uma audiência, na qual explicaríamos a real situação do CONDEFI. Ficou
decidido que seria enviado um ofício à Coordenadora Cristiane com a referida solicitação.
Vários conselheiros mostram-se bastante preocupado com o funcionamento do Carmelita,
dizendo que o mesmo está funcionando de forma diferente do que está no Projeto inicial.
Foi formado uma comissão, composta por Cristiane, Denilze, Marta, Luciano e Rose, que
visitaria o Carmelita para maiores esclarecimentos. Sem mais detalhes a reunião foi finali -
zada e eu, Célia Regina Saldanha Diniz, 2º. secretária do CONDEFI elaborei a presente
ata que segue para a apreciação dos conselheiros.

LUCIANO MARQUES DA SOUZA                                  CÉLIA REGINA SALDANHA DINZ

            PRESIDENTE                                                                        2º. SECRETÁRIA
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