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

12/08/2015

Aos  onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às 15:00 horas, na
sede da  UNISANTOS,  na Av. Conselheiro Nébias n.º  300,  teve início a  Reunião
Ordinária  do CONDEFI,  presidida  pelo  seu Presidente,  Sr.  Luciano Marques de
Souza, e secretariada pelo Sr. Eduardo Lozada Ravasini, com a seguinte Ordem do
Dia:  1  –  APROVAÇÃO  DA ATA DA REUNIÃO  ORDINÁRIA DO  CONDEFI  DE
08/07/15;  2  – ASSUNTOS GERAIS.  1 – LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08/07/15: A Mesa Diretora realizou o envio da mesma
por correio  eletrônico e a mesma foi  aprovada sem alterações. 2  –  ASSUNTOS
GERAIS  :  O Sr. Luciano lembrou a importância de se planejar ações para setembro,
pois este é o mês de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. O Sr. Eduardo
informou o colegiadoque a data da posse do CONDEFI ficou mesmo para 21 de
setembro, conforme articulação da coordenadoria junto ao Cerimonial do Gabinete
do Prefeito. A Sra. Maria Valentina manifestou sua alegria em retornar ao CONDEFI,
e  disse  que o  orgão não perdeu sua identidade com o passar  dos anos.  O Sr.
Eduardo  disse  que  seria  importante  relembrar  os  conselheiros  quais  são  os
suplentes  de  cada  cadeira  e  tentar  envolvê-los  mais  no  CONDEFI.  Para
complementar o Sr. Luciano lamentou as ausências constantes das Secretarias de
Saúde e Assitencia Social nas reuniões do CONDEFI. A Sra. Naira disse que seria
importante  a  administração  municipal  apresentar  um  balanço  das  ações  que
envolveram o Plano “Viver Sem Limite”, uma vez que sua pactuação ocorreu à mais
de dois anos, e até agora não foi instalado o Comitê Gestor do mesmo. Ela disse
ainda que tal tema poderia ser assunto de uma audiência pública, e que a mesma
poderia ser realizada no dia 22 de setembro. O colegiado aceitou sua sugestão e o
Sr. Luciano se comprometeu a visitar a Câmara no dia seguinte para verificar qual
dos  vereadores  será  o  proponente  desta  audiência.  O  Sr.  Eduardo  informou  o
conselho que a prefeitura  irá  organizar  o  “Setembro Criativo”  e  que ainda havia
tempo do envolvimento deste conselho. Ficou definido que alguns conselheiros iriam
se reunir com a Secretaria de Cultura para tratar do assunto. O Sr. Eduardo ficou de
verificar  a  agenda  e  a  possibilidade  do  secretário  Fábio  Nunes  estr  presente,  a
conselheira Sra. Beth disse ser importante focar nos espaços culturais, colocando o
“Projeto  Tam Tam” à disposição e também a melhor  divulgação do esporte  para
deficientes.  O  Sr.  Daniel  Monteiro  comentou  sobre  a  alteração  da  Conferência
Nacional para abril de 2016, e informou que a estadual foi agendada para 02 e 03 de
dezembro deste ano. Sem mais o Sr. Luciano deu por encerrada a reunião, pelo que
eu Eduardo Ravasini, lavro a presente Ata.
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