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

14/09/2016

Aos quatorze dias do mês de setembro de 2016 na sede da UNIP Santos, sito na Rua Francisco
Manoel, s/n, presidida pelo seu Presidente Luciano Marques. A lista de presença segue anexa a
esta  Ata,  contando  com  a  presença  do  candidato  a  vereador,  Douglas  Gonçalves.  1  –
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEFI  DO DIA 10/08/16: A ata da
Reunião Ordinária anterior foi aprovada por unanimidade. 2 – ELEIÇÃO DO SECRETÁRIO(A) DA
MESA  DIRETORA:   Passou-se  então,  para  a  eleição  do  secretário(a)  da  Mesa  Diretora  do
CONDEFI, considerando-se que o Secretário anterior (representante do Governo), afastou-se do
seu cargo público, para disputar o pleito eleitoral, deixando, assim, de ser Conselheiro. Aberta as
inscrições para o cargo, e após algumas indicações de nomes e imediata recusa por parte dos
indicados, o Presidente decidiu retirar esse item da Pauta, ficando adiada a eleição do Secretário
para  uma próxima reunião.  3  –  INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE DO COMITÊ PRÓ-ODM:
Atendendo a solicitação do Comitê Municipal para Políticas de Referência e Otimização Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio (Comitê Pro-ODM), abrimos para autoindicação ou indicação do
representante.  Depois  de  algumas  recusas,  a  Conselheira  Luana  aceitou  ocupar  esta
representação temporariamente. 4 – DISCUSSÃO  DO   PROCESSO   SOBRE  REDUÇÃO   DE
JORNADA  DE  TRABALHO  PARA FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL; O Presidente fez a
leitura de alguns documentos componentes do processo de nº 49918/2014-17, requerimento do
legislativo para o executivo e a Minuta de Lei complementar apresentada pelo Executivo. Foi geral
a  inconformidade  dos  Conselheiros  presentes  no  que  tange,  principalmente,  as  redações  da
Justificativa, do Requerimento e da Minuta com relação às nomenclaturas ultrapassadas referentes
às pessoas com deficiência, bem como, número de Decreto Federal errado. Houve, também, a
manifestação de alguns Conselheiros  contrários à própria propositura “  redução de jornada de
trabalho para funcionário público municipal sem prejuízo dos honorários”. Depois de uma longa
discussão,  chegou-se  a  duas  propostas  de  encaminhamento  deste  Processo.  A  primeira
apresentada pela Vice-Presidente e Coordenadora Municipal,  Célia  Regina,  foi  pelo  pedido de
arquivamento do Processo, julgando infundada a Propositura. A segunda proposta efetivada pela
Vice-Presidente Naira Rodrigues, foi de que, independentemente de ser contrária a propositura,
entendeu  que  é  uma  boa  oportunidade  para  aprofundarmos  os  estudos  das  avaliações
admissionais de pessoas com deficiência nos concursos públicos municipais. Para tanto, propõe
que seja criada uma Comissão Multiprofissional, composta por representantes de órgãos relativos
ao tema, e com a efetiva participação de representantes do Conselho Municipal dos Direitos das
Pessoas com Deficiência. Colocada em votação as duas proposta, com uma abstenção, três votos
pela proposta um, e a maioria dos votos a favor, foi vencedora a proposta dois. Ficando decido,
então, que o despacho do processo será feito conforme deliberação do colegiado, com o apoio da
Comissão Jurídica deste Conselho. 5 – RELATOS  DAS  COMISSÕES: A Comissão de Esporte
por conta da ausência de integrantes desta comissão, por motivo de doença e de viagem, não se
reuniram neste período.  Comissão  Jurídica:  Na última reunião desta reunião,  foi  proposto um
estudo  do   Regimento  do   CONDEFI, para algumas   alterações que se fazem necessárias. Uma



delas,  a  mais  importante,  é  a  extinção  dos  cargos  de  Vice-Presidentes,  representando  as
deficiências,  aprovada  na  VII  Conferência  do  CONDEFI.  Comissões  de  Assistência  Social,
Educação e Saúde: Por conta da dificuldade dos integrantes dessas comissões em se reunirem, foi
realizada uma Reunião Conjunta, no dia 26/08, das Comissões de Assistência Social, Educação e
Saúde. Nesta reunião foram discutidos dois processos da Saúde.  Processo nº 62122/2010-07 -
que haja melhor atendimento psiquiátrico,  principalmente,  para o atendimento de crianças com
deficiência. Processo nº 62022/2010-54 - que haja em Monte Cabrão multiprofissional para atender
pessoas  com  dificuldade  de  comunicação,  assim  como  implantação  de  um  Centro  de
especialidades odontológicas.  A coordenadoria  da saúde bucal  relatou que foi  inaugurado em
Monte Cabrão espaço destinado a especialidades odontológicas para pacientes com necessidades
específicas, com transporte para esses pacientes, devendo ser previamente agendado. Destaca-
se,  portanto,  a  necessidade  de  definir  qual  é  a  política  de  atendimento  para  crianças  com
deficiência na área continental  e após o posicionamento ou não, ficou decidido que o Condefi
deverá encaminhar o assunto em questão ao Ministério Público, devendo conversar diretamente
com o Senhor  Promotor Dr.  Carmello. Nesta reunião ficou decidido,  também, que o CONDEFI
mandasse para os integrantes dessas comissões,  as propostas da Conferência referentes aos
temas de Educação e Saúde.  Comissão de Acessibilidade: A Vice-Presidente Cristiane fez um
breve relato da audiência com o Promotor Dr. Carlos, em conjunto com os diretores-proprietários
do equipamento do Monte Serrat, ficando acertado, principalmente, o prazo de dois meses, para
que os mesmos apresentem outros orçamentos mais factíveis, bem como, o agendamento junto a
este Conselho, para eventuais testes dos equipamentos apresentando para acessibilidade naquele
local. Comissão de Transporte: Não teve reunião, porém, o Presidente informou sobre a tendência
da gravação de um vídeo para treinamento dos motoristas do transporte público municipal, com a
participação de representantes das quatro deficiências. Ficando acertado, que o aluno da APAE,
Daniel Nishida, representará a deficiência intelectual. 6 - Assuntos Gerais: A Vice Presidente Naira
convidou os presentes a participarem da Plenária da Carina Vitral, candidata a Prefeita de Santos,
no dia 17/09/16, na APEOSP. Sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada às 17 h.

LUCIANO MARQUES DE SOUZA              

       PRESIDENTE


