
ATA DA 301ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI – 13/08/2020

Ao décimo terceiro dia do mês de agosto de 2020, reuniram-se de forma remota (online)  a
reunião  do CONDEFI. Esta Pauta foi proposta pela CODEP.  O que podemos juntos fa-
zer pelas pessoas com deficiência do nosso Município. Trabalhos efetuados, traba-
lhos em construção e projetos para alinhamento de ideias de todos; Apresentação
dos trabalhos ao CONDEFI no período de pandemia e abertura para comentários e
sugestões;  Decreto e campanhas; Funcionamento da Central de LIBRAS;  Cartilha
COVID-19 em formato acessível;   Portal  da Prefeitura Municipal  de Santos – san-
tos.sp.gov.br/pessoacomdeficiencia; Acesso as Leis de Inclusão; Decreto Municipal,
Nota Técnica CODEP a respeito das especificidades de cada deficiência quanto a
suscetibilidade ao contágio da COVID-19 e Legislação;  Apresentação breve do Pro-
grama Santos Acessível para abertura de indicação de membros do CONDEFI para
Compor a Comissão;  Todos in-Rede e curso de capacitação dos Conselheiros – so-
bre a estrutura e funcionamento de um Conselho;  Capacitações futuras com temas a
definir;  Propostas da Conferência;  Aposentadoria para pessoas com deficiência;
Delegacia especializadas para pessoas com deficiência e desmembramentos; Pro-
posta de isenção para Taxis acessíveis a ser apresenta na Câmara (com proposta de
texto e minuta a ser elaborada em conjunto); Proposta de debater a respeito de for-
malizar um canal remoto de recebimento de denuncias de violação de direitos enca-
minhados para o email do CONDEFI (ART. 1º, XI Regimento Interno);  Proposta de Li-
ves entre CONDEFI (sociedade civil, entidades) e CODEP para explanarmos sobre to-
das as deficiência como um canal informativo à população.    Às 19:15 h.,  O presiden-
te Luciano Marques deu por aberto os trabalhos .Cristiane Zamari Coordenadora da CO-
DEP expos toda as dificuldades relatada acima e propôs que deveríamos nos articular
mesmo com a pandemia, de forma remota,   darmos andamentos e continuidade nos traba-
lhos em prol das pessoas com deficiência deste município. Após várias explanação de al -
guns conselheiros, ficou decidido que faríamos o Curso de Capacitação de Conselheiros
nos dia 20/08/2020 com a participação da Sra. Naira Rodrigues e no dia 27/08/2020 com
Dr. Antonio Carlos Bley, ambos de forma remota.. Sem mais detalhes a reunião foi finaliza-
da 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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