
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS
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ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA
14/10/2015

Aos dias quatorze de outubro de dois mil e quinze, em segunda chamada às 15h,  reuniram-

se  Conselheiros  titulares,  suplentes  e  demais  convidados,  com  presenças  devidamente

registradas  em  lista  integrante  da  presente  Ata,  nos  termos  do  Estatuto  em  vigor,  para

deliberarem quanto à Eleição da Mesa Diretora, composta por um presidente, quatro vice-

presidentes,  representantes  das  deficiências  (física,  visual,  auditiva  e  intelectual).  e  um

secretário,   do  Conselho,  para  o  biênio  2015/2017. Assumiu  a  direção  dos  trabalhos  a

Senhora  Débora  Araújo  Lopes,  advogada,  suplente  do  Senhor  Marcelo  Fernandes,

Conselheiro  Titular  do  CONDEFI,  representante  da  Ordem  dos  Advogados  -  OAB.  Para

secretariar  a  Assembléia,  a  Plenária  indicou  a  Senhora  Luana  Linhares  da  Costa,

Conselheira,  representante  da  Secretaria  de  Educação.  Após  constatar  o  quorum

estabelecido no Estatuto Social vigente, a Senhora Débora, declarou regularmente instalada a

Assembléia Geral e dando atendimento à ordem do dia, os presentes foram convidados a

candidatarem-se  ao  cargo  de  Presidência.  O  Senhor  Luciano  Marques  manifestou  sua

candidatura e o Senhor Renato Di Renzo solicitou a palavra e disse que anteriormente tinha

interesse em candidatar-se à Presidência,  porém, por motivos sérios e graves não iria mais

se candidatar. O Conselheiro Renato afirmou ter em suas mãos uma fita com gravação, em

que o candidato Luciano o caluniava, dizendo que era "vendido, traidor, e praticou assédio

moral para conseguir votos". Por este motivo ressaltou que não iria mais se candidatar, pois é

uma  pessoa  reconhecida,  até  mesmo,  internacionalmente  pelo  seu  trabalho,  à  frente  da

Entidade  Projeto  "Tam-Tam"  e  que  era  um  absurdo  ter  o  seu  nome  envolvido  com

brincadeiras  desse tipo.  Disse,  também, que  a  luta  é  a  mesma e  que  a  pré-conferência

realizada no Projeto foi a com maior público, e, até mesmo, por este motivo e por solicitação

dos pais decidiu  candidatar-se. Mostrou sua indignação por ter seu nome envolvido em uma

situação como essa e que tem vinte e cinco anos de trabalho sólido na cidade e não se

prestaria a este tipo de papel. Com relação à verba recebida atualmente, afirmou não ser pelo

Governo, já que o Vereador que atuou nesta causa é da oposição. Dessa forma, o candidato

diz não concordar com a situação e retirou-se da sala. Ao sair, disse que a representante da



Entidade, Senhora Elizabeth Pillilini, continuaria presente na reunião para votação. Ao  retirar-

se  definitivamente,  o  candidato  Luciano   manifestou-se  alegando  desconhecimento  com

relação a essa fita e disse que gostaria de se defender, apesar do candidato Renato ter se

retirado, antes de sua explanação. Disse estar aposentado e trabalhar voluntariamente em

prol da causa. Diante do exposto, a Senhora Débora questionou se mais alguém gostaria de

se  candidatar.  A  senhora  Maria  de  Lourdes  Medeiros  Araújo,  da  Associação  AAFIN

manifestou  sua  candidatura. Neste  momento,  a  Conselheira  Cristiane  Zamari  Diogo

manifestou-se  e  disse  ser  favorável  ao  cancelamento  da  eleição  para  melhores

esclarecimentos,  pois a situação que foi  apresentada geraram diversas dúvidas.  Luciano

disse que esta é uma questão pessoal entre ele e Renato e que não afetaria o Condefi. A

Conselheira Lourdes disse ser uma pena o candidato Renato ter saído, pois é necessária uma

mudança no Conselho e que ele é uma pessoa que tem uma visão geral da inclusão na

cidade  e  que  iria  somar,  disse  também  que  nunca  foi  atendida  pelo  Conselho  quando

precisou. A Conselheira Naira disse que convidou a Conselheira Lourdes várias vezes para

participar mais ativamente do Conselho e sempre a atendeu, enquanto esteve na Presidência.

Naira disse estar indignada com a situação apresentada por Renato e que gravação sem

autorização é crime e que este processo eleitoral está extremamente atípico desde o início,

pois foi procurada pelo Governo para  candidatar-se à Presidência e que na época o próprio

Governo disse que iria indicar alguém para assumir o Conselho. Afirmou estar muito chateada

com a situação envolvendo o Renato, pois o próprio não tinha o menor conhecimento do que

estava acontecendo e que esta “manipulação” realizada é absurda e contra os princípios

éticos. A Conselheira Elizabeth Pillilini disse que a intenção de Renato era apenas somar com

o movimento e não dividir,  sendo desejado o melhor  para todos,  assim como o trabalho

realizado no Projeto Tam-Tam. Disse também estar muito feliz porque, pela primeira vez, há

tantos  representantes  do  Governo  na  reunião,  pois  participam  constantemente  somente

representante da Secretaria de Educação, Secretaria de Cidadania e CET. O Conselheiro

Nicola Margiotta disse que realmente procurou a Naira por sua admiração pessoal e por ter

tido um bom diálogo com o Governo enquanto foi  Presidente do Conselho,  mas que em

nenhum momento teve intenção de manipular e sim de somar. Drª. Débora sugeriu, tendo em

vista as colocações, que a eleição fosse adiada e retomada após uma semana, após os

devidos esclarecimentos. Levou para votação e a plenária decidiu pelo prosseguimento da

eleição. Conhecidos os candidatos, a Assembléia entrou em deliberação. Teve inicio o pleito, 



seguido da contagem dos votos, presenciada por todos. O resultado foi apresentado ficando a

nova  Diretoria  Executiva,  com  a  seguinte  composição:  DIRETORIA  EXECUTIVA:

PRESIDENTE eleito – Luciano Marques  de Souza  com 22 (vinte e dois) votos e candidata

Maria de Lourdes Medeiros Araújo 3 (três) votos e 2 (duas) abstenções. Para a eleição dos

Vice-Presidentes,  tivemos um candidato  para  cada cargo,  o  que resultou  em eleição por

aclamação das VICE PRESIDÊNCIAS, ficando assim definidas: Deficiência Auditiva - José

Amado  Alves  Pereira;   Deficiência  Física –  Célia  Regina Saldanha Diniz;   Deficiência

Intelectual – Cristiane Zamari Diogo e Deficiência Visual - Naíra Rodrigues Gaspar, e para a

SECRETARIA, Eduardo Ravasini com 18 (dezoito) votos e o candidato Wagner Fabiano da

silva Santos com 8 (oito) votos e 01 (uma) abstenção Concluídos os trabalhos, a Senhora

Débora passou a palavra para quem quisesse  manifestar-se, e na ausência de manifesto e

nada  mais  havendo  a  tratar,  agradeceu  a  presença  de  todos  e  deu  por  encerrada  a

Assembléia Geral, determinando a mim, que servi como Secretária que lavrasse a presente

Ata.  A  presente  segue  assinada  por  mim  e  pela  Senhora  Débora,  como  sinal  de  sua

aprovação. 

DÉBORA ARAÚJO LOPES LUANA LINHARES DA COSTA
         CONSELHEIRA CONSELHEIRA


