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

06/10/2014

Aos seis dias do mês de outubro 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 a Reunião Ordinária do CONDEFI, presidida pela Presidente,
Sra. Naira Rodrigues Gaspar, e secretariada pela Sra. Rita de Cássia Mattos, com a
seguinte     Ordem  do  Dia:  1  -  LEITURA E  APROVAÇÃO  DA ATA DA REUNIÃO
ORINÁRIA DO CONDEFI DE 13/08/14;  2 – PROJETO – CONDEFI/SNPD/SDH/PR; 3
–VII  CONFERÊNCIA  MUNICIPAL  DOS  DIREITOS  DAS  PESSOAS  COM
DEFICIÊNCIA; 4 - ASSUNTOS GERAIS.  1 -  LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/08/14. A leitura foi dispensada e a Ata foi aprovada por
unanimidade. Passamos então ao item  2 -  PROJETO     – CONDEFI/SNPD/SDH/PR: A
Presidente explicou que no início deste ano foi elaborado um projeto  para receber R$
100.000,00  (cem   mil  reais),  sendo  que  R$  50.000,00  (cinqüenta  mil  reais)  será
destinado para a infraestutura do CONDEFI e R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para
promoção de curso de Capacitação de Conselheiros de Direitos das Pessoas com
Deficiência. A Presidente comentou que o convênio ainda não foi assinado devido às
eleições. Após a assinatura deste convênio serão comprados todos os materiais para o
setor administrativo do Conselho. Quanto à capacitação, vai haver uma organização,
iniciando com um curso de 40 (quarenta) horas, para aproximadamente 150 (cento e
cinqüenta)  pessoas,  com  temas  sobre  a  Convenção,  controle  social,  formas  de
desempenhos etc. e será aberto para outros Conselhos de Direitos das Pessoas com
Deficiência dos municípios da baixada santista.  Haverá cinco seminários por áreas:
Morros, Zona Noroeste, Zona Leste, Área Continental e Área Central. A previsão para a
conclusão  destes  Seminários  deverá  ser  antes  do  início  das  Pré-Conferências  do
CONDEFI. A Presidente comentou que seria importante a formação de uma Comissão,
que fará o planejamento, monitoramento e avaliação deste Projeto. A seguir foi formada
esta  Comissão com os seguintes integrantes: Adelina Oliveira Perez, Luana Linhares
da Costa, Eduardo Lozada Ravasini,  Alcione de Araújo Simões e Ana Flávia Xavier
Aires. Para finalizar este item, a Presidente disse que o CONDEFI enviará para os
Conselheiros o Termo de Referência deste Projeto e acrescentou que os Consultores
não podem ser  Conselheiros,  nem funcionário  público  de nenhuma esfera:  federal,
estadual ou municipal e haverá processo seletivo para contratar estes consultores. A
primeira reunião desta Comissão ficou prevista para o início do mês de novembro. 3 –
VII  CONFERÊNCIA  MUNICIPAL  DOS  DIREITOS  DAS  PESSOAS  COM
DEFICIÊNCIA: A Presidente ressaltou que a expectativa para esta Conferência é que
haja uma maior participação da comunidade. O primeiro  passo será a publicação do
Regimento da Conferência. A seguir citou a composição da Comissão Organizadora da
VII Conferência, sendo os seguintes integrantes: Naira Rodrigues Gaspar, Célia Regina
Saldanha Diniz, Elisabete Pillilini, Luciano Marques (todos da Mesa Diretora) e Eduardo
Lozada Ravasini, Rita de Cássia Mattos, Alcione de Araújo Simões e Dr. Antônio Carlos
Bley Pizarro, como convidado técnico. A Presidente ressaltou, mais uma vez, que seria



muito  importantes  que a  Comissão comprometa-se,  pois  os  resultados são  para  a
comunidade.  A Presidente   citou que  uma  das grandes dificuldades enfrentadas pelo
CONDEFI é a falta de participação de todas as Comissões e comentou o exemplo da
construção da nova unidade da Seção de Recuperação e Fisioterapia – SERFIS, da
Zona Noroeste, que foi uma proposta muito antiga de Conferência e o CONDEFI não
tem como acompanhar e vistoriar o andamento deste processo. Posteriormente, ficou
decido que Eduardo Lozada Ravasini, Adelina Oliveira Perez, Alcione de Araújo Simões
e  a  convidada  Ana  Paula  Chacur,  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  fariam a
vistoria na SERFIS da Zona Noroeste no dia 15/10, às 15 h. 4 - ASSUNTOS GERAIS:
A Presidente  explicou  que  recebeu  ofícios  do  Conselho  Municipal  da  Criança  do
Adolescente -  CMDCA e do Comitê ODM, solicitando representantes do CONDEFI.
Para compor o Comitê ODM  foi indicada a Sra. Marilene Rabelo de Santana Leonel e
para o CMDCA foi indicada a Sra. Cristina Amorim de Souza. O Sr. Eduardo Ravasini
comunicou  que  no  30/10/14  haverá  um  Fórum  de  Empregabilidade,   no  Mendes
Convention  Center.  A seguir  relatou  que  houve  uma  visita  técnica  na  Residência
Inclusiva 30 de Julho, localizada na Av. Pinheiro Machado, 125,  e que a Conselheira
Cristina  Amorim  participou  desta  visita,  como  representante  da  Comissão  de
Assistência  Social  do  CONDEFI.  A  Conselheira  Cristina  leu  o  relatório  de  visita
institucional  no  qual  consta  que esta  Residência  atende jovens com deficiência  de
ambos os sexos, até os 30 anos de idade. Dos cinco abrigados , três estão inseridos no
Mundo de Trabalho, um no Ser Eficiente, do SEB 30 de Julho e um no Programa Pet
Tampolim. Cristina finalizou dizendo que foi observado, durante a visita, que o local é
limpo  e  organizado,  espaço  físico  amplo  e  com  acessibilidade.  Os  acolhidos  têm
liberdade e privacidade dentro do local de moradia, e é trabalhada constantemente a
autonomia, direitos e privacidade. O serviço prioriza a autonomia, fortalecimento de
vínculos familiar, quando possível, e comunitário, visando à integração e socialização
junto à  comunidade. Para finalizar este item, Cristina comentou que os moradores
desta residência  estão muito  felizes e que há um plano individual  de atendimento.
Acrescentou, ainda, que estavam presentes técnicos da Casa do Paraplégico e que
haverá uma reunião entre as duas residências inclusivas, no dia 10/10, às 9 h, na Av.
Pinheiro  Machado  125.  O  Conselheiro  Eduardo  Ravasini  citou  a  desistência  do
Conselheiro Luciano Marques da Comissão de Acessibilidade e a Presidente explicou
que há muitos anos existe uma parceria do CONDEFI com o Ministério Público, e, até
então, o CONDEFI sempre fez as vistorias de acessibilidade solicitadas pelo Ministério
Público.  Porém,  não  há  mais  condições  de  continuar  realizando  estas  vistorias.  A
Conselheira Adelina pediu a palavra e afirmou que estas vistorias não deveriam mais
ser realizadas pelo CONDEFI, tendo em vista que o Ministério Público tem muito mais
estrutura que o CONDEFI, pois conta apenas com voluntários. A Presidente disse que
a  idéia  é  ter  uma  reunião  com  o  Ministério  Público  e  resolver  esta  situação.  A
Presidente relatou aos presentes como foi o evento realizado pelo CONDEFI no dia
19/09/14. Esse evento teve como objetivo de marcar o dia 21 de setembro, instituído
como “Dia Nacional da luta pelos direitos das Pessoas com Deficiência”, como forma
de  reconhecer  a  história  de  tantas  conquistas  dos  movimentos  sociais  em  nossa
cidade.  Foram reconhecidos e homenageados: Luciano Marques e Maria Francisca
Almeida Souza: ativistas de direitos das pessoas com deficiência desde a década de
1980; Dra. Sandra Maria Hamuê Narciso, médica, grande profissional de saúde com



contribuição  fundamental  para  a  construção  de  modelos  de  atenção  à  saúde  das
pessoas  com  deficiência;  Mestres  Fabio  Parada  e  Marcio  Rodrigues  dos  Santos:
precursores  da Capoeira para todos,  Renato Di Renzo e Claudia Regina Alonso Elias:
personagens incrivelmente criativos, competentes que, por meio da arte, da cultura e
das práticas inclusivas constroem espaços coletivos de vida pulsante e despojada do
preconceito, constituindo em nossa cidade, uma atmosfera transformadora para todas
as pessoas.  Houve,  então,  uma unificação de experiências,  contando a história  da
evolução da luta das pessoas com deficiência no município de Santos. A Presidente
disse  que  foi  necessário  haver  um  resgate  da  historia  para  haver  uma  melhor
militância. A Vice-Presidente, Elisabete Pillilini pediu a palavra e ressaltou que precisa
haver  uma  maior  conscientização  nas  Instituições  que  atendem  pessoas  com
deficiências,  para divulgação dos direitos das pessoas com deficiência,  trabalhando
esta conscientização com jovens e crianças. Para finalizar a Conselheira, Profª Telma,
agradeceu  a  oportunidade  de  participar  deste  evento,  que  para  ela  foi  um grande
aprendizado e disse que a causa é nobre. Às 17:00 horas, sem mais nada a tratar, a
Presidente encerrou a reunião e eu, Conselheira, lavro a presente Ata.

      NAIRA RODRIGUES GASPAR                                     RITA DE CÁSSIA MATTOS
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