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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI 09/03/2022 
 
 
Aos nove dias do mês de março, das 14:00 às 15:30h, nas Dependências da UNIP – 
Universidade Paulista, sita à av. Francisco Manoel, s/N°, teve lugar reunião 
extraordinária 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 14:35h e já havendo o Quórum previsto em regimento, a Sra. Cristiane inicia 
a Reunião convidando a Sra. Alessandra Franco, coordenadora do DEARTI/SEGON a 
conduzir, juntamente consigo. O item primeiro da pauta que é: Leitura do ato oficial de 
desligamento do Sr. Francisco José Moreira da Silva Júnior do cargo de Presidente do 
órgão e da Sra. Célia Maria Plaza Pinto Gouvêia do cargo de primeira secretaria. Feito 
isso, a Sra. Cristiane Zamari deu início ao item segundo da pauta, ou seja, candidatura 
e eleição de conselheiros titulares para recomposição da mesa Diretora. Apresentaram-
se os seguintes candidatos para a vaga de vice presidente: sra. Rosemary Alonso da 
Silva, Conselheira Titular da Entidade APPC e Sr. Stefan Klaus Lins Silva, Conselheiro 
Titular da Entidade de Apoio Rede Cicle, e em seguida os conselheiros votaram e 
elegeram a Sra. Rosemary por maioria (doze votos a favor de Rose e cinco votos a 
favor de Stefan). Para a vaga de primeira secretária, candidatou-se apenas Denilze 
Lourenço, Conselheira Titular pela Cadeira da Deficiência Intelectual, sendo, portanto, 
conduzida ao cargo. Em seguida aconteceu a candidatura para a vaga de segundo 
secretário, e apresentaram-se a Sra. Marcela Marta Lima Alves dos Santos, 
Conselheira Suplente da área Zona Noroeste e o Sr. Eduardo Ravasini, Conselheiro 
Titular pela Deficiência Visual, em seguida os Conselheiros votaram e elegeram por 
maioria o Sr. Eduardo (quatorze votos a favor de Eduardo e três votos a favor de 
Marcela). Com o objetivo proposto em pauta concluído, a reunião foi encerrada e eu, 
Denilze Lourenço, redigi a Presente ata.  
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