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

10/12/2014

Aos  dez dias  do mês de dezembro 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. Célia Regina Saldanha Diniz,
com a seguinte    Ordem do Dia: 1 - LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO
ORINÁRIA DO CONDEFI DE 06/10/14;  2 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE 2014  3 –VII
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; 4 -
ASSUNTOS  GERAIS.  1  -  LEITURA  E  APROVAÇÃO  DA  ATA  DA  REUNIÃO
ORDINÁRIA  DE  06/10/14.  A  leitura  foi  dispensada  e  a  Ata  foi  aprovada  por
unanimidade. Passamos então ao item.  2 -  AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO ANO DE
2014 –   A Presidente  pede desculpas por não ter elaborado um relatório da gestão.
Explicou que a participação do CONDEFI junto ao CONADE – Conselho Nacional dos
Direitos das Pessoas com Deficiência, gerou alguma ações, entre elas a estruturação
do Conselho com novos equipamentos e a realização de projeto de participação social,
com  a  comunidade,  na  qual  ajudará  para  etapa  preparatória  da  VII  Conferencia
Municipal,  arregimentando  novas  pessoas.  Outra  conquista  foram  as  Residências
Inclusivas,  que era  uma proposta  de Conferencia  desde 2007 e  está  garantido  no
Plano Plurianual do município mais  implantações de duas Residências Inclusivas. A
Comissão de Transporte foi parabenizada, pois foi uma comissão que trabalhou muito e
não faltaram as suas reuniões e o Conselheiro Sr. Wilson informou que o transporte
alternativo acessível, até a presente data tem um montante de 44 (quarenta e quatro)
veículos  adaptados.  A  presença  do  Sr.  Wilson,  representante  da  CET,  junto  ao
CONDEFI, fez a grande diferença. Outra ação apontada pela Presidente foi a conquista
de algumas questões junto à Secretaria de Educação. Sabemos que hoje temos uma
Secretaria de Educação atuante e comprometida com o segmento, disposta a resolver
demandas referentes à inclusão da pessoa com deficiência.  A Sra. Luana informou que
no dia 09/12 saiu uma Portaria no Diário Oficial do Município, dizendo que agora o
termo “auxiliar de classe” foi alterado para “mediador de classe”. Luana disse que foi
um avanço esta nova nomenclatura, Afirmou que Secretaria de Educação está com
novos projetos específicos para as pessoas com Deficiência, ficando acordado que nas
próximas  reuniões  do  CONDEFI,  será  apresentado  o  andamento  destes  Projetos.
Profª.  Telma relatou  em março  a  UNISANTOS fará  eleição  dos  representantes  de
classe e em abril os líderes são chamados para escolher um tema específico, e, o tema
escolhido foi  a Inclusão.  Refere-se ao caso do Jackson, pessoa com deficiência e
aluno da UNISANTOS, e afirmou que ele é um excelente aluno no sentido de  notas  e
participação de qualidade. A UNISANTOS está comprometida no melhor atendimento
das pessoas com deficiência.  O Coordenador  da  CODEP,  Sr.  Eduardo relatou que
esteve com o Sr.  Luciano Marques e os Técnicos da CDHU, fazendo fiscalização,
numa  tarde  chuvosa,  no  Ilhéu  Alto  –  Zona  Noroeste.  Após  vistoria  os  técnicos



comprometeram-se  a   fazer  algumas  alterações  e  depois  será  submetido  a  nova
apreciação. Eduardo agradeceu ao CONDEFI  ao apoio  e a conselheira Alcione pela
participação na Virada Inclusiva. Informou que esta semana houve apresentação do
novo táxi adaptado. Afirmou que gostaria de registrar e agradecer também ao Grupo de
Dança em cadeira de rodas  de Santos que conquistou três primeiros lugares e um em
segundo  lugar  no  Campeonato  Brasileira  de  Dança  em  Cadeira  de  Rodas.  A
conselheira Beth relatou que tem participado assiduamente, no Conselho de Esporte  e
solicitou que nos Jogos Escolares também sejam inseridos jogos adaptados  tais como,
atletismo, modalidade de natação, etc. Beth diz que sonha com muito mais que isso,
que as pessoas com deficiência iniciem seu treinamento no esporte adaptado e depois
sejam inseridos em outras modalidades como inclusão.     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), Eduardo Lozada Ravasini, Luana
(representante da SEDUC), 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 importante 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. Eduardo
comentou que a SECID e os Coordenadores estão esperando as dadas oficiais e que
os Coordenadores já estão sabendo sobre a unificação das Conferências. Naira falou
que já existe um esboço do Regimento  Interno da  Conferência e que o próximo passo
é a comissão organizadora se reunir e definir algumas alterações que constam nesse
Regimento e depois será levado para a plenária deste Conselho para deliberação. 4 -
ASSUNTOS GERAIS: A Presidente sugeriu que o CONDEFI entrasse em recesso nos
dias 22/12/14  a  09/01/15, Sugestão aprovada por unanimidade pela plenária. Sem
mais nada a tratar, a Presidente encerrou a reunião e eu Célia Regina Saldanha Diniz,
lavro a presente Ata.
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