
ATA DA 9ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI

11/09/2013       
Aos onze dias do mês de setembro  do ano de dois mil e treze, às 15:21 horas,  
na sede da UNISANTOS, situada na Av. Conselheiro Nébias, 300, em Santos, SP, 
foi realizada 9ª Reunião Ordinária do CONDEFI, presidida pela Presidente Sra. 
Naira Rodrigues Gaspar, e secretariada por Rita de Cássia Mattos. Tendo início a 
Ordem do dia com a seguinte pauta:
1  –  Adesão  ao  Plano  Viver  sem  Limite  e  Audiência  Pública  sobre  a 
Convenção da ONU sobre os direitos das Pessoas com Deficiência: Antes de 
iniciar o primeiro item da ordem do dia, a Presidente agradeceu à Secretaria de 
Educação pela cessão da intérprete de Libras, visto que ocorreram problemas na 
renovação do contrato de prestação de serviços, pois houve alteração na forma 
de contratação, que atualmente é feita por pregão eletrônico e a licitação deu 
como deserta. O Coordenador, Eduardo Ravasini, pediu a palavra e disse que o 
CONDEFI não ficaria sem o serviço de tradução de Libras e garantiu que todos 
os  eventos  do  Conselho.  A  Presidente  comentou  que  o  Seminário  sobre 
Residência Inclusiva para Pessoas com Deficiência foi um sucesso e agradeceu 
a presença dos Conselheiros que participaram. A seguir, a Presidente falou sobre 
o  Plano  Viver  sem Limite  e  explicou  que  no  início  do  ano  aconteceram três 
Audiência Públicas e para explanar sobre o Plano foi  convidada a Sra.  Vilma 
Roberto,  Articuladora  Regional  do  Plano  “Viver  sem  Limite”,  da  Secretaria 
Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Secretaria  dos Direitos 
Humanos. A Presidente comunicou que no dia 18/09, às 15 h, no auditório 310, 
da Universidade Católica de Santos, na Av. Conselheiro Nébias 300, haverá a 
cerimônia de Pactuação do Plano Viver sem Limite, com assinatura do termo de 
Adesão do Prefeito Municipal de Santos e alguns Prefeitos da Região da Baixada 
Santista, assim como o município de Caraguatatuba, que obriga a criação de um 
Comitê Gestor, com a participação das Secretarias e do CONDEFI, com várias 
ações nas áreas de Assistência Social, Educação, Saúde etc. O Coordenador, 
Eduardo  Ravasini,  falou  que  esteve  na  Agência  Metropolitana  da  Baixada 
Santista  –  AGEM,  pois  a  Coordenaria  faz  parte  da  Câmara  Temática  de 
Acessibilidade, e foram levadas cartilhas do Plano Viver sem Limite que foram 
distribuídas para os Prefeitos da Região. A Presidente comentou que a Secretaria 
de Assistência Social já fez a assinatura de Pactuação ao Plano. O Conselheiro 
Luciano  Marques  comentou  sobre  a  linha  de  crédito  que  o  Banco  do  Brasil 
oferece  com  0,57%  de  juros  para  a  compra  de  equipamentos  de  tecnologia 
assistiva. A Presidente explicou no site BB Acessibilidade tem a lista de produtos 
que a pessoa pode adquirir. O Conselheiro Odinar perguntou sobre o Programa 
“Minha   Casa   Minha   Vida”   e   a    Presidente    respondeu  que   o    município 



de  Santos  não  aderiu  a  este  Plano  e  finalizou  comentando  que  no  site 
www.pessoacomdeficiencia.gov.br tem as cartilhas do Plano “Viver sem Limite”. A 
Presidente comunicou que no dia 18/09, às 18 h, acontecerá a Audiência Pública 
sobre a Convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiência, onde estarão 
presentes  as  três  esferas  do  Governo,  Federal,  Estadual  e  Municipal.  Esta 
Audiência foi promovida pelo Vereador Douglas Gonçalves. Com a Convenção o 
tema das pessoas com deficiência está na pauta dos Direitos Humanos.
2 – Pró-Ativa Santos – 2013: A Presidente comentou que no período da manhã 
do dia 11/09, aconteceu uma reunião na CODPE sobre o evento Pró-Ativa Santos 
2013, que será realizado no dia 21/09, a partir  das 9 h, no Parque Municipal 
"Roberto  Mário  Santini",  Emissário  Submarino,  em Santos,  evento  organizado 
pelo CONDEFI e com apoio da Coordenadoria de Defesa de Políticas Públicas 
Para Pessoas com Deficiência,  Secretaria  Municipal  de Defesa da Cidadania, 
Secretaria Municipal  de Cultura,  Secretaria Municipal  de Esportes e Prefeitura 
Municipal de Santos, em comemoração ao "Dia Nacional de luta pelos direitos da 
pessoa com deficiência". Acontecerão apresentações de teatro, música, dança e 
oficinas  de  esportes como surf,  skate  e  basquete.  O objetivo  principal  deste 
evento é de promover a visibilidade das questões das pessoas com deficiência no 
contexto geral da sociedade. Neste dia acontecerão atividades de mobilização 
social, de forma a agregar diferentes segmentos em direção à construção de uma 
sociedade para todas as pessoas. O Conselheiro Luciano Marques sugeriu que 
seria  interessante  ter  oficina  de  dança  em  cadeira  de  rodas  e  bocha.   A 
Presidente acrescentou que a Escola Municipal de Dança em Cadeira de Rodas 
foi convidada e este ano houve recusa em participar do evento. O Sr. Luciano 
disse  que  a  Secretaria  Municipal  de  Cultura  deveria  ser  comunicada,  pois  a 
Escola de Dança faz parte desta Secretaria. A Presidente pediu a colaboração 
dos Conselheiros, nas oficinas e alguns voluntários manifestaram interesse em 
ajudar como os  Conselheiros Luciano, Marilene, Ediméia, Odinar, Gusmão e os 
presentes,  Priscila,  Cristina,  Sr.  Archimimo  e  a  Sra.  Pacita.  Para  finalizar  o 
assunto, a Presidente disse que as Entidades que quiserem levar seus alunos 
precisam avisar ao CONDEFI antecipadamente para poderem entrar com seus 
veículos  no  Emissário  para  o  embarque  e  desembarque  de  seus  alunos.3  – 
Assuntos Gerais:  A Presidente comentou que estão havendo várias reuniões 
sobre as Residências Inclusivas.  A Secretaria  Municipal  de Assistência  Social 
está  fazendo  um plano  de  reordenamento  nesta  questão.  A próxima  reunião 
sobre o assunto acontecerá no dia 19/09, às 9:30 h, no CONDEFI, e a Presidente 
solicitou que a Comissão de Assistência Social participasse destas reuniões, visto 
que tratam-se de assuntos técnicos, com estudo de casos. A seguir, a Sra. Rose, 
Presidente da Associação dos Portadores de Paralisia Cerebral – APPC pediu a 
palavra  e  questionou  o  encaminhamento  de  um  manifesto  elaborado  pelo 
CONDEFI,   e   encaminhado   aos   Vereadores  da  Câmara Municipal  de 
Santos, 



pedindo apoio à Meta 4 do Plano Nacional de Educação que determina a inclusão 
educacional  de  pessoas  com  deficiência  nas  escolas  regulares,  fato  que  as 
Instituições  não  concordam,  pois  há  o  risco  de  que  se  acabe  com  o 
acompanhamento  diferenciado  oferecido  aos  alunos  com  deficiência.  Rose 
acrescentou que no próximo dia 14/09, das 14 às 17 h, em frente ao Aquário 
Municipal, será realizado um Movimento pacífico contra o texto da Meta 4. Para 
finalizar, Rose, sugeriu que na próxima reunião ordinária do CONDEFI, a pauta a 
ser discutida seja a Meta 4 sobre educação inclusiva, para que todos saibam o 
que significa de fato tal questão. A Presidente falou que a questão da educação 
inclusiva no município de Santos tem sido discutida desde o início deste ano nas 
reuniões ordinárias do CONDEFI, e argumentou que o município deve cumprir o 
que determina a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a 
Constituição Federal. O Conselheiro Luciano Marques pediu a palavra e falou que 
nas reuniões ordinárias do CONDEFI foram realmente discutidos os problemas 
que estavam acontecendo na rede pública de ensino e acrescentou que o início 
desta confusão sobre o assunto da educação inclusiva deu-se quando a redação 
do texto da Meta 4 foi alterada pelo Senador José Pimentel que retirou o termo 
“preferencialmente” na rede regular de ensino. A Presidente explicou que texto do 
Plano Nacional de Educação foi fruto das deliberações da Conferência Nacional 
de Educação e da Conferência Nacional da Educação Básica, ambas em 2010 e, 
ainda,  que  obrigatoriamente,  precisa  estar  em  conformidade  ao  texto  da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência que, a partir de 2008 
passa a ter status de Emenda Constitucional em nosso país. Afirma, ainda que, 
na reunião de fevereiro/2013, o CONDEFI discutiu e deliberou pela defesa da 
Convenção  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência  e  ,  portanto, 
quaisquer  políticas  incompatíveis  com  essa  norma  constitucional  deveria  ser 
rejeitada pelo Conselho. A questão da educação inclusiva será pauta única da 
próxima reunião ordinária. Às 17 horas, sem mais ter o que tratar, a Presidente 
encerra a reunião e eu, Rita de Cássia Mattos, assino a presente Ata.

NAIRA RODRIGUES                       RITA DE CÁSSIA MATTOS
     PRESIDENTE                                           CONSELHEIRA


