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

08/07/2015

Aos  oito dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às 15:00 horas, na sede
da Estação da Cidadania, na Av. Ana Costa n.º 340 (ao lado do Extra), teve início a
Reunião Ordinária do CONDEFI, presidida pelo Presidente, Sr. Luciano Marques de
Souza, e secretariada pelo Sr. Eduardo Lozada Ravasini, com a seguinte Ordem do
Dia: 1 – LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEFI
DE 10/06/15;  2 – ASSUNTOS GERAIS. 1 - LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11/03/15 –  O Sr.  Luciano explicou que a  não houve
tempo hábil para o envio da mesma por correio eletrônico, sendo assim procedeu
leitura e a mesma foi aprovada sem alterações. 2 –  ASSUNTOS GERAIS  :  O Sr.
Luciano Marques lembrou que na reunião anterior o Sr. Eduardo havia se colocado à
disposição para preencher a vaga de 1° secretário da mesa diretora, função exercida
anteriormente pelo Sr. Luciano. O Sr. Eduardo confirmou o interesse na função e o
colegiado acatou sua condução com uma salva de palmas. O Sr. Luciano disse estar
muito satisfeito com o resultado da conferência que elegeu cerca de 85 delegados,
apesar  da  mesma  ter  enfrentado  problemas  de  divulgação.  Depois  disso  o
presidente abriu a palavra para os comentários do colegiado. O Sr. Daniel Monteiro
elogiou a realização da 7ª conferência e disse que o evento superou em qualidade,
por vários momentos, conferências de cidades de maior porte como São Paulo. Ele
ainda elogiou a atuação do Dr. Bley, as condições do auditório e da alimentação. O
Sr.  Sacha  sugeriu  que  o  conselho  estudasse  a  possibilidade  de  as  próximas
conferências serem realizadas em dois dias para se evitar cansaço e momentos de
stress.  A Sra.  Lourdes  criticou  o  fato  de  que,  segundo  ela,  todas  as  propostas
relacionadas aos deficientes auditivos foram suprimidas, inclusive as que se referiam
à qualidade dos intérpretes. O Sr. Luciano rebateu as critícas dizendo ser necessário
mais participação do segmento das pessoas surdas e elogiou o ingresso da Sra.
Lourdes  no  conselho.  A Sra.  Naira  lembrou  que  o  município  realizou  a  sua  7ª
Conferência,  enquanto  que,  em  âmbito  nacional  o  movimento  da  pessoa  com
deficiência  irá  realizar  a  sua  4ª  edição.  Ela  disse  estar  muito  feliz  com  o
fortalecimento do CONDEFI que renovou no pleito de 25 e 26 de junho, 70% de seus
participantes. A Sra. Naira disse que falta participação de forma institucionalizada por
parte  do  governo  municipal  no  CONDEFI,  e  as  que  existem  concentram-se  no
esforço  pessoal  do  Srs.  Eduardo,  Wilson  e  da  Sra.  Luana,  representando
respectivamente  SECID,  CET  e  SEDUC.  Ela  ainda  cobrou  mais  articulação  da
CODEP. O Sr. Eduardo lembrou que ele, como coordenador, participou de 23 das 25
pré conferências realizadas, além dos dois dias da 7ª Conferência Municipal e foi
eleito  delegado  para  a  Conferência  Estadual  juntamente  com a Sra.  Luana.  Ele
também lembrou que articulou a presença de algumas pessoas nas pré conferências
como, por exemplo, os coordenadores da SECID, representantes da Secretaria de
Infraestrutura  e  o Professor  Márcio  da capoeira.  A Sra.  Naira  insistiu  num maior
envolvimento por parte do DEPACID e da SECID. Ainda com a palavra ela comentou
sobre  a  Lei  brasileira  de  Inclusão  e  colocou  a  sua  posição  pessoal  contrária  à
mesma. O Sr. Daniel fez a defesa da Lei e disse que a mesma traz avanços como
por  exemplo,   a    incidencia    de  cotas  para  as  pessoas  com  deficiência  em



empresas 

com apenas 50 funcionários. O Sr. Luciano disse que o CONDEFI tem que começar
a  debater  a questão  com mais detalhamento, pois  em  breve  a mídia vai cobrar
do 
Conselho. Retomando o assunto da conferência o Sr. Eduardo elogiou a atuação do
Dr. Bley durante todo o processo da mesma, bem como o desempenho de toda a
comissão  organizadora.  Ainda  no  mesmo  assunto,  a  Dra.  Cristiane  disse  estar
honrada por ter a oportunidade de fazer parte do CONDEFI no próximo pleito e que
está  disposta  a  contribuir  e  a  aprender  muito.  O  Sr.  Eduardo  Leonel  também
manifestou se sentir honrado em ser conselheiro pela primeira vez. A Sra. Alexandra
comentou que conhece o CONDEFI à vários anos e parabenizou o conselho por sua
evolução e comentou que a temática da inclusão também faz parte do Conselho de
Educação  onde  ela  atua.  A Sra.  Lourdes  aproveitou  o  momento  para  dizer  que
elantambém participa  do  CME e  sente  falta  da  presença  da  Senhora  Luana  no
órgão. A Sra. Luana disse que os representantes do conselho são indicados pela sra.
Secretária  de  Educação  e  que  mesmo  assim  procura  estar  sempre  à  par  dos
assuntos  tratados.  O  colegiado  decidiu  que  a  sua  posse  se  dará  no  dia  21  de
setembro,  Dia Nacional  de Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência,  o  Sr.
Eduardo enquanto Coordenador se comprometeu a verificar com o Cerimonial do
Prefeito a disponibilidade do Salão Nobre para a data. O Sr. Luciano perguntou se
alguém mais desejava se manifestar. Com a resposta negativa, sem mais nada a
tratar,  o  Presidente  encerrou  a  reunião  agradecendo  a  presença  dos  novos
conselheiros eleitos, mas ainda não empossados, pelo que eu Eduardo Ravasini,
lavro a presente Ata.

LUCIANO MARQUES DE SOUZA EDUARDO RAVASINI
Presidente 1º Secretário

      
                    


