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

08/06/2016

Aos 08 dias de junho de 2016, às 15:20, na sede da Universidade Paulista (UNIP), sito
na Rua Francisco Manoel,  s/n,   presidida pelo  seu Presidente Luciano Marques e
secretariada por Daniel Monteiro, o Presidente Luciano Marques deu por abertos os
trabalhos, iniciando com a seguinte Ordem do Dia:  1 – APROVAÇÃO DA ATA DA
REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONDEFI  DO  DIA  11/05/16;  2-  RELATO  DAS
COMISSÕES; 3 – ASSUNTOS GERAIS.  1 –  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONDEFI DO DIA 11/05/16: A Ata foi pela apreciada e aprovada da
sem ressalvas. 2-  RELATO DAS COMISSÕES:   Em seguida passou-se ao próximo
item da pauta, relato das comissões. Comissão de transporte: Roseli  manifestou que
a Comissão de Transporte  analisou todas das Propostas da VII Conferência e seus
processos e não tem pendências. O Conselheiro Wilson solicitou aos conselheiros que
participem desta comissão, que hoje conta apenas com Wilson e Roseli.  Daniel  se
propõe e passa a ser membro da comissão de transportes. O Presidente,  Luciano
informou que a comissão deverá trabalhar na elaboração de um vídeo para compor o
treinamento com a Viação Piracicabana para motoristas e cobradores. A proposta é
filmar  com a própria  Piracicabana  e  ter  neste  vídeo as  quatro  deficiências:  física,
visual, auditiva e intelectual. Não focará apenas no embarque e  seus procedimentos,
trará  questões  sobre  a  comunicação  e  relacionamento  entre  profissionais  e
passageiros  com deficiência.  A  Conselheira  Cristiane   propõe-se  a  ir  à  APAE no
próximo dia 10, às 14:00 para conhecer os alunos com deficiência intelectual, como
encaminhamento do transporte aos alunos. Daqueles sem transporte, um deles já se
encontra usando o transporte público e a reunião vai servir para avaliar o resultado.
Comissão de ordem jurídica:  Sobre a Central de Libras, o Secretário de Defesa da
Cidadania agendou reunião no gabinete dele para o próximo dia 13, às 15:00 no Paço
Municipal. Professora Telma, representante da Unisantos informou que a universidade
está em tratativas finais para disponibilizar um  estagiário de arquitetura ao Condefi,
conforme proposto em reunião da comissão de acessibilidade. Comissão de esportes:
A comissão discutiu as propostas da VII Conferência. Bruno informou que tem dúvida
especificamente  sobre  a  proposta  34,  que  tratava  de  desenvolver  o  esporte
paralímpico nos clubes conveniados  com a Prefeitura. Face a dúvida mandou uma
questão de ordem  ao Conselho para dirimir a dúvida, a qual aguarda resposta.. A
Comissão aglutinou algumas propostas. A proposta 63, que trata de edificações foi
encaminhada  para  a  Comissão  de  Acessibilidade  e  a  Proposta  77  a  comissão
manifestou intenção  de formular  proposta  de lei  para  equilibrar  os  prêmios   entre
atletas olímpicos e paralímpicos. O Presidente informou que as propostas não podem
ser enviadas em processos separados, todas devem estar juntas para formular uma
única  política  pública.  A  comissão  encaminhou  a  deliberação  das  propostas  ao
Conselho para conhecimento de todos. Comissão de Acessibilidade: Foi comunicado a
necessidade de antecipar a reunião devido ao feriado, porém houve dificuldade por
falta de intérprete. A Conselheira Célia precisou interpretar a reunião para o 



Conselheiro Amado e  foi discutida a vistoria na Dersa (catraia). A Comissão tentou
agendar  as  vistorias  nas  creches  a  pedido  do  Ministério  Público  e  o  Conselheiro
Ricardo informou que não poderá acompanhar tais vistorias, pois a prefeitura entende
que ele não poderia falar contra a municipalidade. Na próxima reunião serão debatidas
as propostas. Ricardo alertou que algumas ações já foram tomadas pelos municípios e
serão objeto de debate.  Comissão de Saúde: A Comissão se reuniu no mesmo dia
desta  plenária,  mas  não  conseguiu  fechar  as  propostas.  Naira  se  propõe  a
sistematizar as propostas. No dia 22, na AGEM, haverá reunião técnica para discutir a
situação da rede Lucy Montoro. Comissão de Assistência Social: devido à ausência do
coordenador Eduardo Ravasini e à dificuldade de agendar os demais membros não
houve reunião da comissão neste mês. Luciano sugere que aconteça uma reunião
extraordinária  na  próxima  semana,  de  modo  que  outros  conselheiros  possam
colaborar com as propostas. Encerrado o relato das comissões o Presidente passou
aos  assuntos  gerais.  3  –  ASSUNTOS GERAIS:  Celia  informou que  uma  mãe  de
pessoa com deficiência procurou o Conselho. Esta mãe quer fundar uma associação
de mães e conversou com o conselho,  informando que já conversou com algumas
mães e  para  trilhar  o  início  da proposta  de  associação.  O conselho  sediará  uma
reunião no dia 10, às 10:00 no Condefi para discutir esta pauta, estando convidados
os demais conselheiros,  representantes de entidades e outros.  Daniel  convidou os
conselheiros para a premiação do Prêmio Irmã Dolores, dia 10 de junho às 17:00 no
Paço Municipal, tendo o Mestre Marcio dos Santos como um dos premiados. Luciano
convidou a todos para o evento Moda Inclusiva dia 16 de junho às 16:00 no Shopping
Praiamar, etapa do concurso em que o Luciano será jurado. Roseli informou que dia
29/06 às 20 h haverá apresentação do festival de teatro (FECET) dança em cadeira de
rodas. Sem mais nada a tratar o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 16:39.
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