ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE
CARAGUATATUBA/SP – CONFORME LEIS MUNICIPAIS DE Nº 1892/2010 E Nº 2026/2012.
Ao décimo segundo dia do mês de agosto de dois mil e vinte, com início às 09h30, realiza-se via
tele-reunião a Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (COMDEFI)
de Caraguatatuba, onde, reuniram-se virtualmente, representantes do Poder Público: Adriana
Cristina Bueno Coelho (titular), Juliane Ribeiro de Almeida (suplente), Márcia Denise Gusmão
Coelho (titular), Luciana Moura da Silva (titular), Marlu Fragoso de Vasconcelos (suplente),
Marcela Nicole de Oliveira Sugahara (suplente), Roxane Maria Moreira de Lima Rocha (titular), e
representantes da Sociedade Civil: Gabrielle Lima Barata Valentim (titular), José Giovani da Silva
(titular), Marçal Leme da Costa (titular), Ruben Dario Garcia (suplente), Zaqueu Anderson Santos
(titular), Thífani Felix Guimarães (suplente), Bárbara de Almeida (titular), Eliano Lucas da Silva
(suplente) e Edson Aparecido Lopes (titular). A condução da reunião foi iniciada pela 1ª Secretaria
do COMDEFI, a Conselheira Roxane Maria Moreira de Lima Rocha, que faz verificação de
quórum para legitimar a abertura da reunião, e assim, foi empossado o Conselheiro José Giovani
da Silva, para o cargo de Presidente do Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência de
Caraguatatuba, onde o mesmo manifestou-se agradecendo aos conselheiros, e enfatiza a
importância da luta pela causa da Pessoa com Deficiência. Em seguida foi lida e aprovada a Ata
de Eleição do COMDEFI datada de 31/07/2020. A condução da reunião foi passada ao
Presidente, informando que a vaga para o cargo de 1º Coordenador Financeiro está à disposição
dos conselheiros titulares para preenchê-la, como não houve manifestação dos presentes, a vaga
foi oferecida para a Conselheira Titular Barbara Almeida, onde a mesma aceitou o cargo, não
havendo objeções dos demais conselheiros, ficando assim, eleita por unanimidade, e empossada
ao cargo como 1ª Coordenadora Financeira. Seguindo a Pauta da Reunião Ordinária, onde a Sra.
Simone Muniz (antiga 1ª Secretaria), conselheira da gestão anterior do COMDEFI, membro da
Comissão de Orçamentos, participação da reunião para apresentação final da comissão, dos
meses de Novembro/2019 e Dezembro/2019, juntamente com a Conselheira Suplente Thífani
Felix Guimarães, onde foi explanado e conversado sobre as ações da Comissão de Orçamentos,
e em sua Explanação a Sra. Simone sugeriu que a Comissão de Visita se reunisse com a
Comissão de Orçamento para analise e comparativo de resultados, após aprovação unânime do
colegiado, a Sra. Simone se retirou da reunião. Passando-se assim para criação das Comissões
Permanentes de Trabalho, a Comissão de Inscrição, Normas e análise de processos de Denúncia,
em pauta, onde os conselheiros que manifestaram interesse em participarem são: Thífani
(Sociedade Civil), Roxane (Poder Publico), Barbara (Sociedade Civil), Marcia (Poder Publico),
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Edson (Sociedade Civil), e, José Giovani (Sociedade Civil). Para manter o caráter paritário do
Conselho, a composição da Comissão de Inscrição, Normas e análise de processos de
Denúncia, fica instaurada da seguinte maneira:
1. Roxane (Poder Publico),
2. Marcia (Poder Publico);
3. Edson (Sociedade Civil);
4.

José Giovani (Sociedade Civil).

A Comissão de Orçamento e Acompanhamento de ações com recursos do Fundo da Pessoa com
Deficiência e dos Programas/Projetos/Serviços da Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência e do Idoso com investimento público, onde os conselheiros que manifestaram
interesse em participarem são: Gabrielle (Sociedade Civil), Luciana (Poder Público), Barbara
(Sociedade Civil), Marcia (Poder Público), Thífani (Sociedade Civil), José Giovani (Sociedade
Civil), Eliano (Sociedade Civil), e, Edson (Sociedade Civil). Para manter o caráter paritário do
Conselho, a composição da Comissão de Orçamento e Acompanhamento de ações com
recursos do Fundo da Pessoa com Deficiência e dos Programas/Projetos/Serviços da
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e do Idoso com investimento público, fica
instaurada da seguinte maneira:
1. Gabrielle (Sociedade Civil);
2. Luciana (Poder Público);
3. Marcia (Poder Público);
4. José Giovani (Sociedade Civil);
5. Eliano (Sociedade Civil);
6. Edson (Sociedade Civil);
7. Lourdes (Poder Público);
8. Carmen (Poder Público).
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Cumpre informar que a Conselheira Suplente Thífani convidou o Conselheiro Suplente Ruben
Dario para que integrasse à comissão de orçamentos, alegando que sua participação é de suma
relevância, assim, o Presidente Sr. José Giovani da Silva, fez o convite formalmente, onde o
Conselheiro Suplente Ruben Dario manifestou sua objeção à participação da referida comissão,
pois aguardava respostas de documentos encaminhados, e ainda manifestou sua opinião de que
essas comissões deveriam ser formadas em uma reunião extraordinária. Foi questionado pela 1º
Secretaria, se o correto não seria ter três comissões distintas, pois surgiram dúvidas, ao ler a
Resolução nº 22/2017 – COMDEFI ficou esclarecido sobre as duas comissões, e que a seu
critério, o conselho pode alterar e criar as comissões. Passou-se a próxima Pauta da Reunião, foi
informado que foi formado um grupo de trabalho informal, para apresentar a proposta de alteração
do Regimento Interno, assim o Presidente colocou em votação da criação de duas comissões de
trabalhos ou três, separando-as das funções, passando-se assim a votação, para que seja
unificado na Comissão de Orçamento e a de Visita, e foi aprovado pelo colegiado. Retomada a
Pauta, sobre a alteração do Regimento Interno, e assim passou-se a leitura dos artigos que
sofreram alteração, para que seja debatido formalmente pelos conselheiros. A Conselheira Titular
Roxane sugeriu que se fosse realizada uma reunião extraordinária para analise da Pauta de
Alteração do Regimento Interno, tendo em vista que o tema a ser debatido será demanda de
maior tempo de analise, tendo em vista que a presente reunião já ultrapassou da onze horas e
quinze minutos. O Presidente se manifestou em relação ao motivo de tal pauta ser inclusa nesta
reunião, que é devido as desincompatibilização de diversos membros do conselho para concorrer
a eleições municipais, explicou também que o grupo de trabalho já discutiu entre si as alterações,
ficando apenas para os demais os apontamentos necessários. Neste momento o Conselheiro
Suplente Ruben Dario, pediu a palavra para expressar o real motivo de sua saída do grupo de
trabalho informal de alteração do regimento interno, motivo este que o mesmo alegou seu
afastamento tendo em vista que o grupo não poderia ser conduzido da forma que estava sendo,
pois não há previsão no Regimento Interno, motivo este que o mesmo alega que sua falta de
participação tanto na participação das comissões de trabalho como na alteração do regimento por
ter que ser realizada via reunião extraordinária. Conselheira Suplente Thífani, se manifestou
alegando que devido a suspensão dos trabalhos do conselho se deu até a realização da nova
eleição do cargo de presidente, que neste período criou um grupo de trabalho informalmente para
que fosse revisto o regimento interno, e que se o colegiado aprovar ou não a alteração poderia ser
aprovado nesta reunião ou em reunião extraordinária. O Presidente definiu, que devido ao
complexo assunto em pauta, que fica desde já marcada para sexta-feira, as 9h da manhã,
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Reunião Extraordinária para analise das alterações do Regimento Interno. A Conselheira Suplente
Thífani solicitou que constasse em Ata que seu pedido de desincompatibilização foi encaminhado
ao COMDEFI com inicio a partir do dia 15/08/2020. Finalizada a reunião às 11:48. Sem mais a
tratar encerro esta Ata, devidamente redigida pela 1ª secretaria que seguirá para assinatura de
todos os presentes na reunião. Tendo em vista a realização da presente reunião via
teleconferência online, da 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,
para dar celeridade às publicações de atas e resoluções do COMDEFI, e em tempo a presente
Ata seguirá para assinatura de todos os presentes na reunião.
NOME
Adriana Cristina Bueno Coelho

ASSINATURA

Bárbara de Almeida
Edson Aparecido Lopes
Eliano Lucas da Silva
Gabrielle Lima Barata Valentim
Jackson do Nascimento Batista
José Giovani da Silva
Juliane Ribeiro de Almeida
Lourdes Aparecida dos Santos
Luciana Moura da Silva
Marçal Leme da Costa
Marcela Nicole de Oliveira Sugahara
Márcia Denise Gusmão Coelho
Marlu Fragoso de Vasconcelos
Roxane Maria Moreira de Lima Rocha
Ruben Dario Garcia Rodrigues
Thífani Felix Guimarães
Zaqueu Anderson Santos
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