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ATA DA 312ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI 
09/03/2022 
 
Aos nove dias do mês de março, das 15:30 às 17:00h, nas 
Dependências da UNIP – Universidade Paulista, sita à av. Francisco 
Manoel, s/N°, teve lugar reunião ordinária do CONDEFI no ano de 
2022, presidida pela sra. Cristiane Zamari e com a presença dos 
conselheiros conforme lista de presença anexa. Os trabalhos foram 
abertos às 15:30h e já havendo o Quórum previsto em regimento, a 
sra. Cristiane inicia a Reunião convidando a nova Mesa Diretora eleita 
a conduzir, juntamente consigo. O item primeiro da pauta que é: leitura 
e aprovação da Ata da Última reunião, realizada no dia 09/02/2022, 
como naquela ocasião, a Sra. Célia Plaza, primeira secretária, 
precisou se retirar da reunião, só pode fazer a ata durante sua 
presença, a partir dali, ficou gravado no notebook, porém, por motivos 
técnicos não foi possível transcrever o restante da reunião. A Sra. 
Cristiane ficou de complementar a ata e encaminhar aos Conselheiros. 
A Sra. Rosemary Alonso solicita que seja pauta para próxima reunião 
do CONDEFI a discussão sobre as entidades do conselho, atendendo 
a orientação dos conselheiros. A Sra. Alessandra sugeriu que a Sra. 
Cristiane, providenciasse o envio da Ata escrita pela Sra. Célia, 
acrescentasse a parte faltante e enviasse para os conselheiros, para 
que eles pudessem fazer suas retificações e enfim votarem a 
aprovação da mesma. A Sra. Cristina Atanes observou que faltou 
convocar na pauta Assuntos Gerais. E a Sra. Cristina Amorim sugeriu 
de acrescentar na pauta da próxima reunião os assuntos pendentes. 
O Sr. Eduardo Ravasini declarou que também gostaria de falar sobre 
as vacâncias, quando a Sra. Cristiane Zamari sugeriu acrescentar na 
pauta da próxima reunião a avaliação das vacâncias e o modo de 
preenchimento. A Segunda ordem do dia: sobre a sede do Condefi, os 
conselheiros manifestaram que estão satisfeitos com a localização 
atual da sede, e a sra. Cristiane Zamari expôs que o CODEP estará 
interinamente funcionando lá para manter o atendimento com as 
portas abertas, uma vez que estamos sem a Funcionária Administrava 
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Oficial – funcionária pública concursada, desde a aposentadoria da 
Sra. Célia Regina Saldanha Diniz, ocasião em que a Sra. Alessandra 
Franco, Coordenadora do DEARTI/SEGON, esclareceu aos 
conselheiros que o processo de convocação e nomeação já está em 
andamento, e que demora aproximadamente 90 dias para concluir. 
Com a propositura da pauta concluída, a Sra. Cristiane Zamari exaltou 
a presteza e agilidade dos Conselheiros, parabenizando a todos e 
agradecendo pela reunião foi encerrada às 15:44h e eu, Denilze 
Lourenço, redigi a Presente ata.  
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