ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE
CARAGUATATUBA/SP – CONFORME LEIS MUNICIPAIS DE Nº 1892/2010 E Nº 2026/2012.
Ao segundo dia do mês de setembro de dois mil e vinte, com início às 09h15, realiza-se via telereunião a Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (COMDEFI) de
Caraguatatuba, onde, reuniram-se virtualmente, representantes do Poder Público: Carmem Silvia
Landim Ferreira (suplente), Gabriel Marconi Borges da Costa (titular), Juliane Ribeiro de Almeida
(suplente), Luciana Moura da Silva (titular), Lourdes Aparecida dos Santos (titular), Marlu Fragoso
de Vasconcelos (suplente), e representantes da Sociedade Civil: Gabrielle Lima Barata Valentim
(titular), José Giovani da Silva (titular), Zaqueu Anderson Santos (titular), Ruben Dario Garcia
Rodrigues (suplente), Amanda Bruna Barros da Costa (titular), Eliano Lucas da Silva (suplente),
Jackson do Nascimento Batista (suplente) e Edson Aparecido Lopes (titular). A condução da
reunião foi iniciada pelo Presidente em exercício do COMDEFI, o Sr. José Giovani da Silva, que
fez a verificação de quórum para legitimar a abertura da reunião, e conferiu posse aos suplentes
presentes, na vacância do membro titular, para o exercício do voto deliberativo, questionou aos
conselheiros se haveria problema em alterar a ordem da pauta da presente reunião, para tratar do
Plano de Ação 2020 logo após as leituras das atas, sem objeções foi dado andamento a reunião,
onde o Presidente fez uso da palavra para repassar os comunicados da presidência, iniciou sua
fala manifestando tamanho orgulho na conclusão do Curso de Capacitação de Conselheiro de
Conselhos do Direito da Pessoa Com Deficiência, tendo 100% de aproveitamento, onde obteve a
percepção nitidamente de que o foco principal do Conselho não é ser uma ouvidoria, e sim um
meio de acolher e ajudar o coletivo, e não apenas pensar individualmente. Nos vinte e um dias de
exercício do mandato, tentamos colocar a casa em ordem, respondendo a todos os requerimentos
e questionamentos, foram idealizadas diversas ações para 2020, onde devido a pandemia, tevese que adiar para o ano de 2021, foi contatados o Conselho Estadual, onde o Presidente foi
adicionado em um grupo do aplicativo WhatsApp, onde os presidentes de diversas cidades do
estado de São Paulo divulgam e debatem os temas e as melhorias à pessoa com deficiência,
cumpre informar que notificamos também o CONADE sobre as alterações da gestão, e sempre
me colocando a disposição dos mesmos. Continuando o Presidente destacou que sua primeira
ação perante o exercício do cargo, foi buscar e propor uma capacitação adequada e de amplo
conhecimento do papel do conselheiro, onde a Escola de Governo Federal oferece de maneira
online, e totalmente gratuita. Foi encaminhado aos conselheiros as legislações pertinentes à
criação do conselho e do fundo municipal da pessoa com deficiência, bem como lei federal de
inclusão, ações estas para que os conselheiros tenham conhecimento da matéria, não podendo
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alegar posteriormente ausência de instrução. Informa também que, amanhã, dia 03/09/2020 se
reunirá juntamente com a Dra. Regiane, Promotora de Justiça de Caraguatatuba, para conversar
sobre o COMDEFI e seu funcionamento. De outro lado, o Conselheiro Titular Ruben Dario,
manifestou-se via chat o seguinte: “ Dario Garcia - 09:44 - Vou me abster dos votos e de todas as atividades a
serem desenvolvidas pelo COMDEFI. Enquanto o Sr. José Giovani da Silva for o presidente. Após resposta do Sr. José
Giovani de requerimento enviados por mim ao Dr. Danilo. Em que considero absurda quando se refere a APEDEL.
Sendo que desconhece o nosso trabalho.Fui buscar saber quem é o Sr. Giovani da Silva, nas minhas pesquisas, foi
identicado documento CNPJ INAPTA da associação AMOVIR desde 15/05/2019.”,

o Presidente o orientou que

caso queira se manifestar deverá solicitar a palavra ao final da reunião, tendo em vista que o
assunto não está em pauta, e que se caso seja necessário o mesmo não fará diferente do que já
tem feito, e seguira respondendo todos e quaisquer questionamentos que surgirem. O Presidente
continuando sua fala informou que se reuniu com o Secretario Adjunto da SEPEDI onde
conversaram sobre diversos assuntos referentes ao conselho, sobre a importância de que o
conselho funcione efetivamente. Dando continuidade a Pauta da presente reunião, todos os
conselheiros se manifestaram positivamente sobre o recebimento dos arquivos das Atas e Plano
de Ação 2020. Passou a aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 12/08/2020 e da Ata da
Reunião Extraordinária do dia 12/08/2020 e 14/08/2020, sendo aprovadas pelos votos dos
conselheiros: Carmem Silvia Landim Ferreira, Gabriel Marconi Borges da Costa, Juliane Ribeiro
de Almeida, Luciana Moura da Silva, Lourdes Aparecida dos Santos, Marlu Fragoso de
Vasconcelos, Gabrielle Lima Barata Valentim, José Giovani da Silva, Zaqueu Anderson Santos,
Amanda Bruna Barros da Costa, Eliano Lucas da Silva, Jackson do Nascimento Batista e Edson
Aparecido Lopes, sendo que apenas o conselheiro suplente Ruben Dario Garcia Rodrigues se
absteve do exercício do voto. Assim, aprovadas em assembléia as referidas Atas poderão seguir
para publicação de acordo com a legislação vigente, uma vez que as reuniões estão sendo
realizadas em plataformas digitais, na modalidade online, para posterior coleta das assinaturas
dos presentes, tendo em vista a situação de pandemia. O Conselheiro suplente Ruben Dario
manifestou-se via chat, conforme segue: “ Dario Garcia

09:48 De acordo com edital de processo eleitoral e

regimento interno tem uma série de documentos para ser entregue pelo representante de associação civis para
concorrer ao processo de escolha de representantes da sociedade civil no COMDEFI. Agora se o CNPJ está irregular
como a comissão eleitoral homologou a sua candidatura?”,

onde o Presidente informou que em momento

oportuno será disponibilizado o tempo de dois minutos aos conselheiros que desejarem fazer o
uso da palavra, momento este especificadamente em Pauta ao final da Reunião Ordinária, cumpre
informar que no momento de uso da palavra o digno conselheiro não fez uso de seu direito de
colocação de seus questionamentos. Como demanda o Regimento Interno do COMDEFI, a cargo
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da presidência, e tendo em vista a constante situação de analise de conduta, vislumbrando a
instauração de uma Comissão Permanente de Ética, que por indicação do Presidente será
composta pelos seguintes conselheiros: Luciana Moura da Silva (titular), José Giovani da Silva
(titular), Zaqueu Anderson Santos (titular) e Adriana Cristina Bueno Coelho (titular). Prosseguindo
a Pauta do dia, o Presidente fez a leitura do Plano de Ação 2020, manifestando a importância dos
conselheiros em indicar projetos, idéias, campanhas e ações para melhor atendimento as políticas
publicas em prol da pessoa com deficiência. O Presidente manifestou-se em relação ao Fundo
Municipal da Pessoa com Deficiência, onde buscará à alteração da lei em vigência para obter
melhor suporte aos repasses, onde devido a atual situação, as verbas destinadas ao Fundo é
apenas as de multas de calçadas e seus destinos somente poderá ser utilizado para reforma e/ou
construção de novas calçadas ou no desenvolvimento de rotas acessíveis. Passando-se a
votação do Plano de Ação 2020, sendo aprovado pelos votos dos conselheiros: Carmem Silvia
Landim Ferreira, Gabriel Marconi Borges da Costa, Juliane Ribeiro de Almeida, Luciana Moura da
Silva, Lourdes Aparecida dos Santos, Marlu Fragoso de Vasconcelos, Gabrielle Lima Barata
Valentim, José Giovani da Silva, Zaqueu Anderson Santos, Amanda Bruna Barros da Costa,
Eliano Lucas da Silva, Jackson do Nascimento Batista e Edson Aparecido Lopes, sendo que
apenas o conselheiro suplente Ruben Dario Garcia Rodrigues se absteve do exercício do voto. O
próximo item a ser tratado em reunião é referente ao Comitê de Retomada as Aulas Presenciais,
assunto este prejudico tendo em vista a impossibilidade da participação da Conselheira Adriana
por exercícios de suas funções junto a Secretaria de Educação. Em seguida o Presidente fez a
leitura da Nota Pública publicada pelo Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência de São
Paulo referente a isenção de ICMS para veículos adaptados para Pessoa com Deficiência, sendo
colocado em votação a publicação de uma Nota do COMDEFI em apoio ao Conselho Estadual,
sendo aprovado pelos conselheiros: Carmem Silvia Landim Ferreira, Gabriel Marconi Borges da
Costa, Juliane Ribeiro de Almeida, Luciana Moura da Silva, Lourdes Aparecida dos Santos, Marlu
Fragoso de Vasconcelos, Gabrielle Lima Barata Valentim, José Giovani da Silva, Zaqueu
Anderson Santos, Amanda Bruna Barros da Costa, Eliano Lucas da Silva, Jackson do Nascimento
Batista e Edson Aparecido Lopes, sendo que apenas o conselheiro suplente Ruben Dario Garcia
Rodrigues se absteve do exercício do voto. A Conselheira Gabrielle sugeria a criação de um grupo
de trabalho para sugestões e idéias em relação a realização de uma ação em prol do dia 21/09,
Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, o Presidente sugeriu também a criação da
pagina oficial do COMDEFI no rede social Facebook, e tentar realizar algum ato junto ao poder
legislativo municipal, ou realizar algo com o auxilio do Conselheiro Zaqueu na praia acessível.
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Finalizada a reunião às 10:34. Tendo em vista a realização da presente reunião via
teleconferência online pela situação de pandemia mundial, e pelos conselheiros estarem em sua
maioria em quarentena, fica esta Ata apta de sua publicação após aprovação em plenária virtual,
a fim de dar celeridade aos atos oficiais do COMDEFI, e em tempo a presente Ata seguirá para
assinatura de todos os presentes na reunião ordinária realizada na data em epigrafe. Sem mais a
tratar encerro esta Ata, devidamente redigida pelo 2ª secretario.
NOME
Amanda Bruna Barros da Costa

ASSINATURA

Carmem Silvia Landim Ferreira
Edson Aparecido Lopes
Eliano Lucas da Silva
Gabriel Marconi Borges da Costa
Gabrielle Lima Barata Valentim
Jackson do Nascimento Batista
José Giovani da Silva
Juliane Ribeiro de Almeida
Lourdes Aparecida dos Santos
Luciana Moura da Silva
Marlu Fragoso de Vasconcelos
Ruben Dario Garcia Rodrigues
Zaqueu Anderson Santos
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