
ATA DA 4ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI

15/05/2013   

Aos quinze dias do mês de maio 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  4ª  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-)  Assuntos Gerais : A Presidente solicitou para que a ordem do dia fosse 
alterada, primeiro falaríamos sobre Assuntos Gerais e depois passaríamos para a 
Pré  Conferência   de  Saúde,  todos  concordaram  e  a  Sra.  Naira  iniciou  as 
informações falando sobre o preenchimento de vagas para conselheiros. Disse 
que tínhamos três candidaturas, uma do Sr. Rivaldo Novaes, representante do 
Conselho Regional de Fisioterapia -  CREFITO, Sra. Rose Alonso, representante 
da  Associação  dos  Portadores  de  Paralisia  Cerebral,  que  ligou  e  mostrou-se 
interessada,  mas  não  estava  presente,  e  a  Sra.  Maria  Francisca  Almeida  de 
Souza  pleiteando  vaga  para  representar  a  Área  Central.   Após  votação,  os 
candidatos presentes: Rivaldo Novaes e Maria Francisca Almeida Souza,  foram 
eleitos por unanimidade. A Presidente agradeceu a presença e falou estar feliz 
por ver pessoas amigas retornando para o movimento. Sra. Naira continuou com 
os informes dizendo da Audiência Pública com o tema “Política Pública  de Saúde 
e o atendimento Educacional especializado  para  pessoas com deficiência no 
município  de  Santos.  Essa  Audiência  foi  organizada  pela  Comissão  de 
Permanente de Saúde, da Camara Municipal de Santos. Outra informação é que 
no dia 18 de maio vai acontecer a Conferência das Cidades na UNISANTA e o 
CONDEFI está fazendo parte da Comissão organizadora através  da participação 
do conselheiro Luciano Marques. Foi informado que neste dia aconteceria uma 
Palestra  sobre o Direito da Criança e do Adolescente no SUAS, evento  realizado 
em comemoração do  Dia da Assistência Social,  às 19 horas na Rua Cesário 
Mota, nº. 8. No dia 27 de maio, às 9:30 horas, na Associação  de Engenheiros e 
Arquitetos, sito na Rua Artur Assis. 47 aconteceria a Audiência Pública sobre o 
novo projeto das calçadas. No dia 22/05 às 14 horas, reunião da comissão de 
acessibilidade, juntamente com profissionais da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, também com discussão sobre calçadas. Nada mais a informar deu-se 
inicio a Pré Conferência de Saúde. Após várias discussões   a plenária decidiu 
que as propostas originárias  da Conferencia Municipal dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência, deveriam ser ratificadas na Conferencia de Saúde, finalizando 
com as seguintes propostas:

 1- Criação de Centro de Referência para jovens – Tô Ligado, específico na 
Zona Noroeste, com acessibilidade. 

 2- Que haja em Monte Cabrão,  multi-profissional para atender as pessoas



     com dificuldade de comunicação,  assim como implantação de um Centro 
     de Especialidades Odontológicas, com acessibilidade. 
 3- Que haja atendimento neuropsiquiátrico nas Instituições nos moldes do 

Programa de Internação Domiciliar – PID da SMS. 
 4- Que a Unidade Básica de Saúde de Monte Cabrão tenha abastecimento 

de  equipamentos  de  saúde,  como por  exemplo,  oxigênio  para  inalador; 
medicamentos;  fraldas  geriátricas;  maio  higienização  do  ambiente; 
agilização  no  agendamento  de  exames,  assim  como  acessibilidade 
universal. 

 5- Que os programas órteses e próteses sejam mais ágeis, assim como, a 
realização de exames específicos para pessoas com deficiência, como por 
exemplo, videodeglutograma. 

 6-  Que  quando  da  expedição  de  alvarás  ou  a  qualquer  momento  de 
denuncia, que a Prefeitura Municipal de Santos, fiscalize a acessibilidade 
quando da renovação de alvarás para consultórios e equipamentos da área 
da saúde privada.

 7-  Que  seja  garantido  a  formação  de  funcionários  em LIBRAS-  Lingua 
Brasileira  de  Sinais,  em  5%,  acrescida  da  implantação  da  Central  de 
LIBRAS em videoconferência em caráter de urgência.

 8- Retorno do PODE Programa de Pessoas com deficiência,
 9- Que o serviço de remoção seja realizado com veículos acessíveis,
 10- Que os serviços de atenção básica  de saúde, tenham a notificação  no 

prontuário do usuário sobre a existência de deficiência.
 11- Que  em   todos  os  equipamentos  de  saúde  seja  garantida  a 

acessibilidade universal
 12- Que se garanta a notificação compulsória de nascimento de crianças 

com deficiência;
 13- Que a Secretaria Municipal de Saúde de Santos assine a  adesão ao 

Plano  Viver  Sem  Limite,  incluindo  a  participação  do  controle  social  no 
desenvolvimento das ações.  

Às 17 horas, sem mais ter o que tratar, a presidente encerrou a reunião e eu, 
Célia Regina Saldanha Diniz , assino a presente ata.

NAIRA RODRIGUES                 CELIA REGINA SALDANHA DINIZ
     PRESIDENTE                                    SECRETÁRIA


