
ATA DA 1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI

06/02/2013
Aos  seis  dias  do  mês  de  fevereiro  do  ano  de  dois  mil  e  treze,  às  15:15  horas,  na  sede  da 
UNISANTOS,  situada  na  Av.  Conselheiro  Nébias,  300,  em Santos,  SP,  foi  realizada  1ª  Reunião 
Ordinária do CONDEFI, presidida pela Presidente Sra. Naira Rodrigues Gaspar, e secretariada por 
Célia Regina Saldanha Diniz. Tendo início a  Ordem do Dia com a seguinte pauta: 
1)  Leitura e aprovação da Ata da 11ª  Reunião Ordinária:.  A Ata da 11ª  Reunião Ordinária  do 
CONDEFI  foi  aprovada,  somente  com a  correção  solicitada  pela  conselheira  Sra.  Edméia  ,  para 
alteração do ano de 2013 para. 2012. Após a chamada nominal dos conselheiros, houve a solicitação 
de constar em ata a necessidade de revisão da composição do CONDEFI, uma vez que a SECID tem 
duas representações. O representante da SECID, Secretário Marcelo Del Bosco Amaral, pronunciou-
se no sentido de abrir mão de uma das representações da SECID em favor da representação da 
SEAS que, atualmente, ocupa uma cadeira como suplente. Ficou decidido que a comissão jurídica 
analisaria este caso e daria uma devolutiva para a plenária.
2)   Apresentação do Planejamento para o ano de 2013:   A Presidente elencou  as prioridades, sendo: 
a-)  agendamento  com todas  as  Secretarias,   a  Presidente  explica  que  todas  as  pasta  precisam 
trabalhar  de  maneira  transversal,  e  é  importante  que  nós  apresentássemos   todas  as  nossas 
propostas,  primeira foi com a SECID, a segunda seria com a Secretaria de Educação, embora já  
teríamos  tentado por 3 vezes, mas  a SEDUC  desmarcou. b-) alteração do Regimento Interno do 
CONDEFI,  após votação ficou decidido que a mesa diretora fará as alterações e depois  levará a 
plenária  para  aprovação.  c-)  realização  de  dois  eventos  anuais,  um  será  sobre  serviços  de 
acolhimento de pessoas com deficiência,  ou seja,  Residências Inclusivas. O outro evento será o Pró-
Ativa Santos, realizado no dia 21 de setembro,  com o objetivo de dar mais visibilidade para o tema 
“Pessoa com Deficiência”, A Presidente disse já estará fazendo planejamento desses eventos para 
viabilização de reserva de verbas. O Sr. Secretário da SECID falou sobre a realização dos eventos e 
disse que o Prefeito pediu para buscar parcerias e tentarmos juntos,  solucionar esses problemas. 
Explicou  que a SECID é uma Secretaria de poucos recursos.  Naira, mais uma vez, solicita que as 
comissões  realizem  reuniões  para  darmos   andamentos  nos   processos  que  estão  parados  no 
CONDEFI.  A  convidada   Sra.  Luci  relata  que  teve  problemas  para  atender  uma  pessoa  com 
deficiência, ela propõe que haja um local para atendimento exclusivo das pessoas com deficiência.    A 
Sra. Ana Lucia, representante da SEAS, disse que existe o CREAS, com um setor específico para este 
atendimento e que funciona de 2ª a 6ª. A presidente informou que o processo sobre a capacitação em 
LIBRAS dos servidores municipais foi julgado a Administração Municipal foi condenada, porém, ainda 
poderá haver interposição de recursos por parte da Prefeitura,  portanto,  o CONDEFI aguardará o 
posicionamento da Administração Pública a esse respeito. Sr. Luciano Marques relatou que  houve 
uma série de reuniões em 2012 sobre o tema e que, a solução encontrada foi a instalação de centrais 
de intérpretes de Libras que, por meio de vídeo-conferência faria o atendimento dos usuários dos 
serviços públicos. A Presidente disse a esse respeito, que, esse tipo de atendimento seria insuficiente 
e precisamos de ações efetivas do poder público. O secretário Marcelo Del Bosco disse que o Sr. 
Fábio estará respondendo pela Coordenadoria de Defesa das Pessoas com Deficiência – CODE  e 
que o processo de LIBRAS já passou pela SECID, e foi lido com muita atenção e estão tomando 
providencias para buscar parcerias do Governo Estadual e Federal,  para estar qualificando cerca de 
400 a 500 funcionários em LIBRAS, quanto ao projeto de vídeo conferência Sr.  Marcelo ficou de 
verificar.  O Sr.  Luciano disse que seria  importante ter  os processos de vídeo conferência  mais  a 
capacitação dos funcionários em LIBRAS. O Sr. Roberto de Moura solicitou a palavra e disse estar 
estranhando a demora da escolha do novo coordenador da CODE, disse que ficamos sem direção, 
garantir esta Coordenadoria é muito importante para o nosso segmento. O  Secretário de Cidadania 
falou que o novo Coordenador será escolhido mediante  a decisão do Prefeito.  O DEPACID está 
ocupando a sala da CODE porque alguns funcionários estão de  férias e outros de licença, e para não 
deixar  fechada a sala,   os profissionais do DEPACID  ocuparão o espaço até que o novo coordenador 
seja nomeado.



3) Eleição dos cargos vagos da mesa diretora – Secretário (a) e Vice-Presidente representando 
a  Deficiência  Intelectual:  A Presidente  explicou  que  a  vaga  de  Vice-presidente   da  deficiência 
intelectual deveria ser preenchida por  pessoas com deficiência intelectual, após várias discussões 
ficou decidido que  Renato Alexandre e José Alcides  ocuparão  esta vaga,  fazendo uma gestão 
compartilhada.   Sra.   Célia  Regina  Saldanha  Diniz  ,  representante  titular  da  Associação  dos 
Deficientes Físicos de Santos – ADFISA  foi  indicada para ser a Secretária  da mesa Diretora do 
CONDEFI. Assim sendo, todos foram eleitos.
4) Posse do CONADE: A Presidente informou que de 19 a 22 de fevereiro o CONDEFI estará fechado 
devido a nossa participação na Cerimônia de Posse no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
com  Deficiência  –  CONADE  em  Brasília  e  a  funcionária  Rita  de  Cássia  Mattos,  funcionária  do 
CONDEFI, estará de férias. Naira explicou que o CONDEFI de Santos terá acento no CONADE e 
poderá  concorrer  a  vaga  de  Presidente,  visto  que  regimentalmente  deverá  ser  um candidato  do 
governo e os conselhos, tanto o municipal como o estadual representam o governo. O Sr.  Marcelo 
parabenizou  e  disse  que  qualquer  representação  seria  muito  importante  para  Santos.  A seguir  a 
Presidente leu o artigo 24 da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência .  Relatou sobre a 
reportagem da Secretaria  de Educação  no jornal  Atribuna,  falou dos interpretes  de LIBRAS nas 
escolas, explicou o caso da criança que foi encaminhada para a Escola Maria Carmelita. Falou da 
importância  de  nos  unirmos  a  respeito  da   Educação  Inclusiva  e  que  educação  é  um  direito 
constitucional  a todos. Após várias manifestações o Secretaria de Cidadania disse que iria intermediar 
para realização de uma reunião com a Secretária  de Educação, no dia seguinte. A Sra. Luci disse que 
o CMDCA deveria se unir ao CONDEFI nesta empreitada. Naira  explica que as aulas irão começar no 
dia 18 e mostra muita preocupação com os alunos com deficiência. 
5) Assuntos Gerais: Um observador da reunião pronunciou-se denunciando a falta de acessibilidade 
na agência a Caixa Econômica Federal,  na Av. Pedro Lessa. Foi efetuado o boletim de ocorrência por 
ter  sido  impedido  de entrar  na  agência,  pois  faz  uso  de  muletas.  Foi  orientado  a  encaminhar  a 
denúncia por escrito ao CONDEFI, juntamente à cópia do boletim e ocorrência para que possamos 
fazer os encaminhamentos adequados.
Sr. Odinar, conselheiro suplente do CONDEFI, relatou ter passado por constrangimento semelhante 
em  agência  do  Banco  do  Brasil  e  ,  da  mesma forma,  foi  orientado  a  encaminhar  denúncia  ao 
CONDEFI. Ainda que o CONDEFI já esteja realizando fiscalizações à pedido do Ministério Público, em 
diversas agências bancárias. A Sra. Lucy, observadora na reunião, questionou sobre a convocação 
para as reuniões do CONDEFI, propondo que fique explícito no edital de convocação que a reunião é 
aberta ao público em geral. Houve concordância da plenária sobre o tema. Outro tema trazido nesse 
item  foi  a  questão  as  vagas  de  estacionamento  regulamentado  para  pessoas  com  deficiência, 
sobretudo em estabelecimentos privados.  Em virtude de não haver  possibilidade de aplicação de 
multa por parte da CET nesses estabelecimentos, o Secretario de Cidadania colocou a necessidade 
de realização de campanhas de conscientização da população e se colocou como mediador junto à 
administração pública nesse sentido. Sr. Luciano apresentou projeto de lei em tramitação da Câmara 
de Vereadores, de sua autoria que propões aplicação de multa aos estabelecimentos quando houver 
ocupação indevida das vagas regulamentadas.  Sr.  Odinar trouxe a questão dos estabelecimentos 
comerciais que ocupam as calçadas com mesas, cadeiras e, muitas vezes, com churrasqueiras. Tal 
questão deve ser investigada pelos fiscais de posturas do município. O Secretario Marcelo Del Bosco 
comprometeu-se a encaminhar a questão para que sejam verificadas tais situações.
A presidente do CONDEFI apresentou a resolução do CONADE, de janeiro/2013 que recomenda aos 
estados  municípios,  distrito  federal  e  outros  órgãos  da  administração  direta  e  indireta  que  não 
aprovem  quaisquer  documentos,   incluindo  as  pessoas  com  visão  monocular  ou  com  audição 
unilateral na classificação de pessoas com deficiência.
Citou,  ainda,  que no município de Santos há uma lei  aprovada pela Câmara Municipal  que inclui 
pessoas com visão monocular como pessoa com deficiência, lembrou que durante a tramitação do 
projeto de lei, o CONDEFI manifestou-se contrário à decisão, porem, o legislativo não levou em conta 
tal indicação do CONDEFI e, mesmo sendo  passível de questionamento quanto à constitucionalidade, 
a  lei  está  em  vigor  no  município.  Sr.  Marcelo  Del  Bosco  disse  que  só  será  provada  a 
inconstitucionalidade caso haja algum questionamento jurídico da lei.



A representante do Conselho de Segurança de Santos convidou o CONDEFI a participar da reunião 
em 20 de fevereiro.  O conselheiro Odinar  e a conselheira Edmeia se prontificaram a participar.  A 
Presidente Naira Rodrigues encerrou a plenária às 17: 20 horas e eu, Célia Regina Saldanha Diniz 
assino a presente ata.  

 

NAIRA RODRIGUES                 CELIA REGINA SALDANHA DINIZ
     PRESIDENTE                      SECRETÁRIA


