
ATA DA 3ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI

10/04/2013   
Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às 15:17 horas, na sede 
da UNISANTOS,  situada na Av.  Conselheiro  Nébias,  300,  em Santos,  SP,  foi 
realizada  3ª  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 2ª Reunião Ordinária: A Ata da 2ª Reunião 
Ordinária do CONDEFI foi aprovada por unanimidade.
2-) Preenchimento de vagas para Conselheiros;  A Presidente informou que o 
CONDEFI foi procurado pela Associação dos Portadores de Paralisia Cerebral e 
a Associação APPC e o Conselho Regional de Fisioterapia,  pois ambos pleiteiam 
uma vaga de conselheiro no CONDEFI. Naira solicitou que este pedido  deveria 
ser oficializado. Infelizmente as duas entidades não compareceram e a eleição 
ficou prejudicada. Sendo assim, a eleição foi prorrogada para a próxima reunião 
ordinária.
3) –  Manifestações  da  Mesa  Diretora; A  presidente  lamentou  a  falta  de 
participação dos conselheiros e das Secretarias na apresentação  do Plano Viver 
sem Limite,  do Governo Federal, falou que estiveram presente somente o chefe 
do DEPACID, da Secretaria de Cidadania e um representante da Secretaria de 
Educação,  embora  tivéssemos  enviado  convite  a  todos  os  gestores  públicos, 
entidades e sociedade civil. Falou da participação do CONDEFI na tribuna Cidadã 
na Câmara Municipal de Santos, discursou solicitando apoio do legislativo junto 
ao  executivo  nas  questões  referentes  às  políticas  públicas  das  pessoas  com 
deficiência, falou da nossa invisibilidade, Naira também informou que esteve na 
reunião do PAC, onde acontecerá sete oficinas sobre vários temas, tais como, 
trabalho, educação, minha casa minha vida, com casas adaptadas com base no 
desenho universal. A Presidente solicitou força tarefa para que o CONDEFI possa 
estar  nestes  espaços  buscando  sempre  informações  importantes.  Sr.  Odinar 
pergunta como está o projeto da minha casa minha vida aqui em Santos. Naira 
explicou que a nossa cidade encaminha as pessoas que procuram este projeto 
para a COHAB ou CDHU, porque infelizmente Santos ainda não está habilitado 
neste  programa.  Quanto  ao  PRONATEC,  Naira  explicou  que  as  pessoas 
precisam ser cadastrados no CRAS para fazer o cadastro  único. Foi cobrado do 
Sr. Coordenador maiores informações. Sr. Eduardo Ravasini foi apresentado por 
Naira. Eduardo disse que era deficiente físico, baixa visão, jornalista de formação, 
faz há mais ou menos 10 anos  consultoria e comunicação e foi dado a ele esse 
desafio  e  pretende  desempenhar  um bom trabalho  com muita  dedicação  em 
parceria com o CONDEFI,  e coloca-se  à disposição das questões pertinentes às 
pessoas   com   deficiência. Sr.   Nicola   relatou  a   reunião que aconteceu com o 



CONDEFI  e  a  Secretaria  de  Cidadania  e  a  Secretaria  de   Desenvolvimento 
referente à qualificação das pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. 
Sr. Nicola disse que trabalhará para que os cursos tenham a presença efetiva de 
todos os programas da prefeitura e que estará conversando com as Secretarias e 
dizendo que qualquer evento deverá ter uma atenção específica para as pessoas 
com  deficiência.  Luciano  fala  da  segregação,  diz  que  o  cadastro  único  foi 
solicitado pelo Ministério Público e que o MP solicitou somente o cadastro e ele 
foi mais longe, realizando os cursos de qualificação. Conseguiu a parceria com 
três salas na UNIMONTE para  os cursos, e firmou parceria com AVAPE. Eduardo 
disse que conversou com o pessoal da UNIMONTE e a parceria ainda está de pé. 
Naira afirmou que os cursos segregados, somente para pessoas com deficiência, 
dificultam a inclusão no mercado de trabalho, pois essas pessoas partem para o 
mercado  formal  de  trabalho  sem  experiências  sociais  comuns  às  demais 
pessoas. Luciano diz que esta parceria com a UNIMONTE poderá ser ampliada. 
Naira disse que, segundo a administração pública, serão mantidos  os cursos da 
AVAPE até construirmos algo melhor, vamos avançando aos poucos e ampliar 
para o PRONATEC, SENAC, SENAI, etc e realizar cursos de capacitação sempre 
inclusivos. Naira relatou a reunião entre o Ministério Público e o CONDEFI com 
os  promotores  da  pessoa  com  deficiência  e  promotor  da  criança  e  do 
adolescente, o CONDEFI e a SEDUC. A posição da SEDUC é  que as escolas 
encontram-se em desordem e, portanto, as pessoas com deficiência devem estar 
fora do caos em que se encontram as escolas do município. O Ministério Público 
solicitou a prestação   de   contas   da  SEDUC,   afirmando  que, de acordo com 
a  legislação  brasileira,  todas  as  crianças  devem  obrigatoriamente,  estar  na 
escola, que a educação especial deve ser complementar e não substitutiva. O 
CONDEFI conta com a colaboração de uma mãe que, voluntariamente, fará a 
orientação e  os encaminhamentos  de  outras mães sobre  os direitos  de seus 
filhos com deficiência. Foi determinada uma comissão para realização de projeto 
do Pró-Ativa com a seguinte formação:  Alcione,  Nicola,  Eduardo,  Flávio,  Rita, 
Célia  e  Naira.  O  Seminário  das  Residências  Inclusivas  ficou  por  conta  da 
comissão de Assistência Social, que acontecerá dia 18 de abril às 8:30 horas no 
CONDEFI. 
4-) Relato  das  Comissões:   Quanto  a  este  item,  somente  a  comissão  de 
acessibilidade  tem  se  reunido  e  realizado   vistorias,   e  está  com  muitas 
demandas,  quem puder colaborar seria bem vindo. A comissão terá reunião dia 
17 de abril às 14:30 no CONDEFI.
5)  – Assuntos  Gerais:  Foi  informado  que  nos  dias  18  a  21  de  abril  estará 
acontecendo a REATECH. Naira informou que estará no stand do CONADE e 
que sábado dia 20 estará participando de uma roda de conversa de mulheres 
com deficiência  e os espaços políticos. Explicou que é um espaço com muitas 
informações. O   CONDEFI   informou   que no    dia 9 de abril a professora Telma 



compareceu no CONDEFI para obter maiores informações, que, devido ao seu 
afastamento,  por  motivo  de  doença,  as  informações  ficaram  prejudicadas.  O 
munícipe Custódio, que é pessoa com deficiência visual, denunciou a conduta de 
motoristas de ônibus que, ao impedir a entrada de pessoas com deficiência sem 
acompanhante ao ônibus, causou constrangimento, essa situação foi registrada 
pelo CONDEFI e se tornou uma denúncia formal deste conselho. Outro munícipe, 
Sr. Mário, usuário de cadeira de rodas, denunciou a péssima conservação das 
plataformas elevatórias nos ônibus, o que dificulta e até, impede a utilização do 
transporte coletivo por parte das pessoas com deficiência. O CONDEFI registrou 
essa denúncia e formalizará a ocorrência. Às 17 horas, sem mais ter o que tratar,  
a presidente encerra a reunião e eu,  Célia Regina Saldanha Diniz ,  assino a 
presente Ata.

NAIRA RODRIGUES                                  CELIA REGINA SALDANHA DINIZ
     PRESIDENTE                                         SECRETÁRIA


