
ATA DA 5ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI

12/06/2013   

Aos doze dias do mês de junho 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  5ª  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 
relatos das comissões e deliberação dos processos. Naira explicou que estamos 
atrasados para  organizar os textos das atas, pediu desculpas e disse que assim 
que estiver pronta enviaremos por e-mail. Falou que na próxima reunião ordinária 
do CONDEFI será realizada audiência pública sobre a utilização do piso tátil em 
ambientes  internos  e  externos.  A  audiência  servirá  como  subsídio  para  a 
adequação de acessibilidade nos equipamentos de turismo da cidade, sobretudo 
o Aquário e o Orquidário.  Ainda sobre o tema,  a Presidente informou que foi  
realizada vistoria  de acessibilidade no Aquário Municipal e na Câmara Municipal. 
O Sr. Luciano Marques afirmou que existe uma   dificuldade na  definição   dos 
locais para a  serem colocados os pisos, sem orientação técnica, considerando 
uma  leviandade que a comissão de acessibilidade definisse    uma questão de 
tanta relevância.  A Presidente continuou informando que será apresentado na 
Câmara  de  Santos  o  Plano  Plurianual  e  terão  várias  emendas  referentes  às 
pessoas  com  deficiência.  Naira  fala  que  recebeu,  no  CONDEFI,  a  visita  do 
Vereador Douglas Gonçalves, e solicitou apoio para as questões referentes ao 
nosso  segmento.  O  Vereador  comprometeu-se  a  nos  apoiar  e  também  fez 
emendas referentes  à política das pessoas com deficiência. Naira informou que 
recebemos também a visita  da Dra.  Sandra  Hamuê e  falamos da política  de 
Saúde e do Plano Viver sem Limite, da meta de acessibilidade,  criação de dois 
CERs, ampliação do programa de órtese e prótese, inclusão de  equipamentos de 
acessibilidade na saúde e do projeto de capacitação dos funcionários nos cursos 
de  LIBRAS  e  a  criação  do  cargo  de  cuidador  educacional  e  de  tradutor  de 
interprete de LIBRAS. Houve o compromisso da Dra. Sandra Hamuê, Chefe do 
Departamento de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde, em encaminhar 
as questões levantadas na reunião de forma a promover  o atendimento mais 
adequado á população com deficiência nos equipamentos de saúde. Naira falou, 
mais  uma  vez,  da  falta  da  participação  dos  conselheiros  nas  discussões 
pertinentes  à  inclusão  das  pessoas  com  deficiência,  como   por  exemplo,  a 
palestra da OAB sobre a aposentadoria especial das pessoas com deficiência, a 
audiência dos filhos do crack,  audiência pública sobre a  habitação,  audiência 
pública  do  projeto das calçadas, saúde e educação; enfim, em todos os espaços 



onde o CONDEFI está inserido e nos quais são debatidos temas de interesse e 
relevância para o segmento das pessoas com deficiência. Foi comunicado aos 
presentes que houve a proposta de criação de um grupo de trabalho incluindo: 
CONDEFI, SECID e OAB, no sentido de estudar caminhos para a inclusão de 
pessoas  com  deficiência  no  mercado  de  trabalho.  Houve  o  informe  sobre  a 
abertura  do  edital  para  financiamento  de  projetos  pela  Secretaria  de  Direitos 
Humanos  da  Presidência  da  República.  O  CONDEFI  recebeu  ofício  da 
Associação Projeto Tam Tam solicitando sua inclusão  como conselheira, após a 
apresentação  da  representante  da  organização,  Sra.  Elizabeth  Pililini,  a 
organização  foi  aclamada   pela  plenária  e  passa  a  incluir  o  colegiado  do 
CONDEFI.  Em  seguida,  as  comissões  reuniram-se  para  análise  e 
encaminhamento  dos  processos   relacionados  com  cada  tema  que, 
posteriormente serão devidamente assinados e encaminhados para os setores 
relacionados. Às 16 :50 horas, sem mais ter o que tratar, a presidente encerra a 
reunião e eu, Célia Regina Saldanha Diniz , assino a presente ata.
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