
ATA DA 300ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI – 11/03/2020

Ao décimo segundo dia de março 2020, na sede da UNIP teve lugar a reunião ordinária do
CONDEFI.  1- Leitura e aprovação da Ata da reunião do dia 12/02/20.  Às 14:32 h.,  O
presidente Luciano Marques deu por aberto os trabalhos. A Ata foi aprovada por unanimi-
dade 2- Criação da Comissão Eleitoral. O presidente leu o Artigo 16, parágrafo segundo
onde menciona a composição da comissão que deverá ser eleita pela plenária exclusiva-
mente para este fim. Assim sendo,  Sr Luciano   pergunta a plenária quem gostaria de se
candidatar para fazer parte da Comissão Eleitoral. Cristina Amorim, representante do NAP-
NE, Célia Regina Saldanha Diniz, segunda secretária e Luciano Marques, presidente atual,
candidataram-se  para compor a referida comissão, onde obteve a aprovação de todos da
plenária. Após a composição da comissão foi esclarecido algumas dúvidas sobre a compo-
sição do CONDEFI. Ficando decidido que a reunião para Eleição da mesa Diretora seria
dia 25/03/2020. 3- Assuntos Gerais.  A Sra. Denilze comenta que aconteceu uma reunião
sobre a Escola Carmelita para esclarecimentos e o que ficou acertado referente as crianças
com deficiência e os comentários sobre a  negação de matriculas. Francisco diz que foi
uma reunião improdutiva e não entraram num consenso. Ana Paula da SEDUC diz que
está acompanhando o caso, bastante atenta, junto a supervisora. Sem mais detalhes a reu-
nião foi  finalizada às 16:20 horas 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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