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

09/12/2015

Aos nove dias do mês de dezembro 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 11/11/15;  2 – ASSUNTOS GERAIS. 1 –
LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11/03/15: A Mesa
Diretora realizou o envio da mesma por correio eletrônico e a mesma foi aprovada sem
alterações. 2   –   ASSUNTOS GERAIS  : O Sr. Daniel pediu a palavra para explanar sobre a
campanha de reforma de direitos, encabeçada pelo Conselho dos Direitos de Curitiba,
dizendo  que  o  CONDEFI  deveria  fazer  uma  manifestação  formal  de  repúdio.  Naira
Rodrigues e Luciano Marques contextualizaram o Colegiado dizendo que intenção era
promover os Direitos através de uma iniciativa de “Marketing Reverso” nas redes sociais.
Eles e a absoluta maioria dos Conselheiros concordaram que a ação foi infeliz e que o
CONDEFI  deveria  pensar,  sim,  em  uma  manifestação,  inclusive  pedindo  direito  de
resposta  no  programa  “Encontro”,  da  apresentadora  Fátima  Bernardes,  dentre  outras
mídias. Mudando de assunto, Naira pediu a palavra para falar da Conferência Estadual
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, criticou a ausência do Coordenador no segundo
dia do evento,  dizendo que,  com isso,  Santos  perdeu uma excelente  oportunidade de
representatividade,  nas  esferas  estaduais  e  federais;  Eduardo  Ravasini  disse  que sua
ausência  ocorreu  por  uma  demanda  inesperada  proveniente  de  sua  chefia;  Luana
Linhares,  enquanto suplente,  também justificou a sua ausência por  estar  atarefada na
SEDUC; complementando Luciano disse que o governo do estado vem desarticulando a
militância, em vez de buscar alternativas para fortalecer o segmento. Ele não vê lógica de,
por exemplo, uma Conferência Estadual ser pilotada, praticamente em sua totalidade, pelo
Governo;  Naira  sugeriu  que  o  CONDEFI  formasse  uma  comissão  específica  para
acompanhar e pôr em prática as propostas da última Conferência Municipal; Célia coletou
alguns nomes de interessados, como: Célia, Naira, Luciano, Daniel e Eduardo; Cristiane
reforçou mais uma vez que o CONDEFI deva se unir cada vez mais, elogiando o empenho
de todos; Daniel se voluntariou, novamente, para organizar o grupo do Whatsapp; Luciano
lembrou que o CONDEFI tem uma verba parlamentar, cerca de R$ 30.000,00 do vereador
Douglas Gonçalves, e que parte dela foi usada no suporte à Conferência Municipal. O
restante seria investido em computadores para o Conselho. Ele disse que após uma via
sacra burocrática entre o Gabinete da SECID e o CONDEFI, ainda não se tinha concluído
os tramites para a compra de computadores, e que o prazo terminaria em dezembro, ele
afirmou ainda, que recebeu uma ligação do Secretário Carlos Mota, pedindo autorização
para incluir nessa compra tablets para a “Central de Interpretação de LIBRAS”; Luciano
estava  esperançoso de que  a  verba  fosse  utilizada para  a  compra  de todos os  itens
solicitados e não apenas dos tablets. Ao encerrar, Luciano convidou os presentes para
uma confraternização de final  de ano no local,  pelo que eu Eduardo Ravasini,  lavro a
presente Ata.
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