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

13/08/2014

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às 15:20 horas, na
sede da Universidade Católica de Santos, situada na Av. Conselheiro Nébias, 300, em
Santos,  SP,  teve  início  a  Reunião Ordinária  do  CONDEFI,  presidida  pela  Vice-
Presidente, Sra. Célia Regina Saldanha, e secretariada pelo Sr. Luciano   Marques com
a seguinte    Ordem do Dia:  1 -  LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO
ORINÁRIA DO  CONDEFI  DE  11/06/14;   2  -  VII  CONFERÊNCIA MUNICPAL DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; 3 -  RELATOS DAS COMISSÕES TEMÁTICAS; 4 -
ASSUNTOS GERAIS. A Vice-Presidente Sra Célia Regina Saldanha Diniz deu início
aos trabalhos justificando a ausência da Presidente Naira, pois a mesma encontrava-se
em  uma  reunião  de  trabalho  com  membros  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde.
Passamos então, à ordem do dia: 1 - LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO
ORDINÁRIA  DE  11/06/14.  A  leitura  foi  dispensada  e  a  Ata  foi  aprovada  por
unanimidade.  Passamos  então  ao  item  2  -  VII  CONFERÊNCIA MUNICIPAL  DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. A Vice-Presidente pediu a palavra e explicou sobre a
necessidade da eleição da Comissão Organizadora da VII Conferência Municipal com o
objetivo de adiantarmos os preparativos da  Conferência para o ano vindouro. Ainda
com a palavra, a Vice-Presidente fez uma breve explanação sobre as atribuições e
competências dessa Comissão. No entanto, a votação foi adiada por falta de quorum.
3  -  RELATOS  DAS  COMISSÕES  TEMÁTICAS.  A  Vice-Presidente,  de  posse  da
palavra,  chamou  à  responsabilidade  os  Conselheiros  sobre  a  participação  efetiva
dentro das comissões e descorre individualmente sobre cada uma.  COMISSÃO DE
ACESSIBILIDADE:  A  Vice-Presidente  foi  taxativa  quanto  à  inoperância  desta
Comissão, no que diz respeito às vistorias. Segundo ela, o acúmulo de processos para
vistorias,  oriundos do Ministério  Público  é  gigantesco e  aguardam soluções a  pelo
menos dois anos. Pediu o máximo de empenho dos membros dessa Comissão para
solucionarmos  as  pendências.  O Coordenador  da  Comissão,  Sr.  Luciano  Marques,
pediu a palavra para alguns esclarecimentos sobre a situação da Comissão. Luciano
explicou  que  está  enfrentando  problemas  de  saúde  na  família  e  anunciou  seu
afastamento da Coordenação. Ele completou dizendo que seus problemas pessoais
tem  interferido  no  desempenho  da  Comissão.  Enfatizou,  porém,  que  a  Comissão,
dentro do possível, vinha desenvolvendo um bom trabalho frente à grande demanda
de solicitações do Ministério Público, sendo merecedora de elogios por parte da própria
Vice-Presidente em  reuniões  passadas.   COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
Segundo  a  Vice-Presidente,  o  desempenho   dessa   Comissão   não  foi  diferente.
Totalmente  inativa  não  realizando  as  visitas  às  unidades  de  Residência  Inclusiva
solicitadas  pelo  Conselho.  Ainda  com relação  a  essa  Comissão,  a  Vice-Presidente
cobra do Coordenador Municipal das Pessoas com Deficiência, Sr. Eduardo Ravasini,
uma providência junto ao Centro Municipal de Emprego, que segundo ela, tem deixado
a  desejar  quanto  ao  atendimento  aos  munícipes  com  deficiência.  O  Coordenador
informou que foi  solicitado àquele  órgão,  relatórios  trimestrais  sobre  o  atendimento
desse público, e, até o presente momento não obteve nenhum retorno.  COMISSSÃO
DE EDUCAÇÃO: A Coordenadora  da Comissão, Sra.  Luana, pediu a palavra e fez um



breve relato sobre reunião realizada entre o CONDEFI e a Secretaria Municipal  de
Educação.  Nessa  reunião,  ficou  decidido  que  serão  realizadas  visitas  às  escolas
particulares a fim de tratar sobre o êxodo de crianças com deficiência das escolas
particulares para as escolas públicas. Na mesma reunião foi proposto a criação de um
grupo  de  estudo  sobre  os  professores  auxiliares.  Luana  falou,  também,  sobre  a
Semana de Ação Mundial de Educação e disse que a programação será encaminhada
ao CONDEFI.  COMISSÃO DE SAÚDE:  O Coordenador da Comissão faltou. Luana,
que também representa o CONDEFI no Conselho Municipal de Saúde, pediu a palavra
e  falou sobre sua participação e a dinâmica daquele colegiado. Porém também é uma
comissão inativa. COMISSÃO DE TRANSPORTE: A Vice-Presidente fez muitos elogios
à  esta  Comissão.  Segundo  ela,  esta  Comissão  tem  realizado  rigorosamente  suas
reuniões e resolvido as demandas apresentadas, sendo merecedora de nota 10. O  Sr.
Wilson, agradeceu os elogios e a nota 10 conferidos pela Vice-Presidente e diz que são
merecedores de nota 9. Ainda com a palavra, Sr. Wilson, disse que foi convidado à
participar  da  reunião  desta  Comissão,  o  Sr.  Roberto  Sotero  dos  Santos,  Gerente
Operacional  do  sistema  intermunicipal  de  transporte  coletivo.  COMISSÃO  DE
ESPORTE:  O  Coordenador  faltou  e  lamentavelmente  esta  Comissão ainda não  se
reuniram este ano. COMISSÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS: A Vice-Presidente  pediu
a  palavra  para  falar   sobre o projeto desenvolvido pelo  convidado técnico, Dr.
Antonio Carlos Bley, denominado de "MARCO REGULATÓRIO DOS CONSELHOS". O
referido trabalho foi apresentado no Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com
Deficiência -  CONADE, sendo aprovado e merecedor de elogios por parte  daquele
plenário. 4 -  ASSUNTOS GERAIS. Sem assunto. Às 17:00 horas, sem mais nada a
tratar, a Vice-Presidente encerrou a reunião e eu, Secretário, lavro a presente Ata.

      CÉLIA REGINA SALDANHA                                     LUCIANO MARQUES
             Vice- Presidente                                                          Secretário


