
ATA DA 2ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONDEFI

12/03/2014

Aos doze dias do mês de março  do ano de dois mil e quatorze, às 15:15 horas, na sede da
Universidade Católica de Santos, situada na Av. Conselheiro Nébias, 300, em Santos, SP,
teve início  2ª Reunião Ordinária do CONDEFI,  presidida pela Vice-Presidente, Sra. Célia
Regina Saldanha Diniz, e secretariada pelo Sr. Luciano Marques com a seguinte Ordem do
Dia:  1-LEITURA E  APROVAÇÃO  DA ATA DA 1ª  REUNIÃO  ORINÁRIA DE  12/02/14;  2-
REORGANIZAÇÃO  DAS  COMISSÕES  TEMÁTICAS;  3-ASSUNTOS  GERAIS.  A  Vice-
Presidente da início aos trabalhos justificando a ausência da Presidente Naira, pois a mesma
encontra-se em uma reunião de trabalho com membros da Secretaria Municipal de Saúde e
pede  licença  ao  colegiado  para  ceder  a  palavra  à  Sra.  Flávia  Domênica  da  Secretaria
Municipal  de  Assistência  Social,  que  nos  faz  uma  visita   para  falar  da  experiência  de
Residência Inclusiva em nosso município. Com a concordância da assembléia a palavra foi
concedida à Sra. Flávia. Ela nos informa que, a parceria com o Governo Federal, através do
Plano Viver sem Limite, é para a instalação de 2 (duas) residências. Atualmente, encontra-se
em pleno funcionamento a unidade 1 situada na Avenida Pinheiro  Machado e  tem como
parceira a entidade 30 de Julho, contando com 6 (seis) moradores, todos com deficiência
intelectual. A unidade 2 funcionará na Rua Nabuco de Araújo, 690 – Aparecida,  tendo como
parceira  a  Casa do Paraplégico  e   encontra-se  em reforma de adequações para  melhor
atender seus futuros moradores. Flávia nos explica ainda, sobre a filosofia do projeto dizendo
que as Residências Inclusivas são direcionadas para jovens e adultos com deficiência e não
tem caráter de internato, ao contrário, serve como moradia temporária de preparação para a
vida independente, e que o tempo de permanência na casa é avaliado caso a caso.  A casa
conta com uma equipe técnica formada por um Coordenador, um psicólogo, um assistente
social e um terapeuta ocupacional. Ao longo de sua explanação, Flávia respondeu a várias
perguntas da plenária sobre o cotidiano dos moradores. Sem mais perguntas, Flávia deu por
encerrada sua explanação. Passamos então, à ordem do dia: 1-LEITURA E APROVAÇÃO DA
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12/02/14. Nesse momento, o secretário lembra à todos
que, precisamos aprovar ou não a ata da última reunião de 2013 realizada em 18/12/13, pois
na  reunião  anterior  não  foi  aprovada  por  falta  de  corum.  A plenária  se  manifesta  pela
aprovação  da  mesma.  Em seguida,  por  conta  do  atraso  do  envio  da  ata  da  reunião  de
12/02/14,  o  secretário  procede  a  leitura  da  referida  ata  e  ao  término  de  sua  leitura,  a
assembléia aprovou por unanimidade. Passamos então ao item 2-REORGANIZAÇÃO DAS
COMISSÕES TEMÁTICAS. Nesse momento a Vice-Presidente pede a palavra e chama à
responsabilidade os conselheiros sobre a participação efetiva dentro das comissões. Segundo
ela, todas estão paradas com exceção, das de acessibilidade e de transporte. Reafirma ainda,
que sem o trabalho das comissões, fica difícil  realizar a fiscalização das políticas públicas
para  as  pessoas  com  deficiência  do  município.  Dito  isso,  a  Vice-Presidente  da  início  a
chamada para uma nova composição das comissões, ficando assim definidas: 



COMISSÃO DE SAÚDE - Bete e Roberto;  COMISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL -  Marilene,
Cris, Arlete e Adriana; COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE - Eduardo, Luciano, Roseli, Alcione
e Zé Carlos; COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - Milva, Bete, Luana, Ana Lucia, Alexandra e Profª.
Telma;  TRANSPORTE  -  Roseli,  Zé  Carlos,  Alcione,  Wilson  e  Sacha;  COMISSÃO  DE
ESPORTE - Bete, Francisca, Luciano  e Renato; COMISSÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS -
Eduardo, Célia e Bley. Concluída a nova composição das comissões temáticas, passamos ao
item  3-ASSUNTOS  GERAIS.  Com  a  palavra  o  conselheiro  e  Coordenador  Municipal  de
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Eduardo, que informa à todos, sobre a
realização de  uma reunião futura envolvendo as entidades que atuam na área das pessoas
com deficiência,  juntamente  com um consultor  da  Secretaria  Nacional  de  Promoção  dos
Direitos  das Pessoas com Deficiência,  afim de viabilizar  a  participação das pessoas com
deficiência nos cursos oferecidos pelo PRONATEC. Ainda com a palavra, Eduardo, esclarece
que está sendo providenciado o decreto que criará o Comitê Gestor para tratar dos assuntos
do Plano Viver sem Limite, cobrado na reunião anterior. A Vice-Presidente também faz uso da
palavra para informar o que se segue: a) convite aos conselheiros para participarem do Curso
de Capacitação para Conselheiros, que será ministrado pelo coordenador do CONADE, Jorge
Amaro, no dia 13 de maio de 2014; b) curso de LIBRAS, com início previsto no dia 18/03/14.
O curso será na congregação Santista de Surdo, sito à Rua Tocantins, 04 - Gonzaga, com
duração de 4 (quatro) meses, todas as 3ª e 5ª feiras das 16:00 às 18:00 horas; c) o CONADE
estará  realizando,  na  Feira  Internacional  de  Tecnologia  e  Reabilitação  -  Reatech,  que
acontecerá de 10 a 13 de abril/2014,  duas oficinas, a saber: no dia 10/04, às 15:00 horas,
sobre o "Marco Regulatório dos Conselhos" e no dia 11/04, às 13:00 horas sobre a "CIF-
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde". O Secretário, convida
a todos para participarem do Seminário Internacional de acessibilidade que acontecerá em
Eldorado  nos  dias  28  e  29  de  março.  Às  17:00  horas,  sem mais  nada  a  tratar,  a  Vice-
Presidente encerra a reunião e eu, Secretário lavro a presente Ata.

Célia Regina Saldanha                                                   Luciano Marques
      Vice- Presidente                                                            Secretário


