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 1 

ATA COMDEFI Nº 125 DE 07 DE ABRIL DE 2021 2 

 3 

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um às nove horas teve início 4 

a reunião ordinária do Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência – COMDEFI de 5 

Caraguatatuba com a presença dos seguintes Conselheiros: Giovani, Amanda, Rodrigo, 6 

Luciana, Eliano, Daniella, Roxane, Edison e Barbara, Marcel, Thifani Felix, Valéria Lima, 7 

Marlu Cecília. Paulo Malta está acompanhando a esposa em São Jose dos Campos, mas 8 

disse que tentará participar. Presidente verifica quorum e inicia a reunião dando as 9 

boas vindas aos Conselheiros e dando os avisos, inicia falando sobre sua participação 10 

na Reunião do CONADE via digital, e foi a traz de alguns assuntos como a vacinação 11 

dos PcDs sobre a Conferência da Pessoa Com Deficiência, e foi falado que na reunião 12 

do CONADE do próximo mês será debatido sobre a dinâmica que será realizada no 13 

processo conferencial tendo em vista a pandemia do Covid 19, mas que tentarão 14 

realizar ainda este ano. E diz que teve acesso a um documento do Oficio Circular nº 04 15 

CONADE datando de 2020 que fala sobre o calendário das etapas conferenciais para o 16 

ano de 2021, e a conferência municipal esta com data limite em 15 de Julho, estadual 17 

até 15 de Setembro e a Nacional em Dezembro de 2021. O presidente solicita que seja 18 

verificada a validade do documento e verificar se saiu alguma atualização. Dando 19 

continuidade, o presidente fala sobre o ”movimento PcDs vacinas já” movimento 20 

nacional, Giovani relata que tem participado ativamente colocando algumas 21 

informações, e conta que os grupos tem tido algumas divergências e  mas estão 22 

alinhando as idéias no sentido de recolocar os PcDs como prioridade no cronograma 23 

do Plano de Vacinação, e fala que os PcDs estão em 15º lugar de vacinação, a luta do 24 

grupo e para que seja respeitada lei brasileira de inclusão para que os PcDs seja 25 

colocado logo a seguir dos idosos, o grupo conta com participantes de todos os 26 

estados do Brasil e tem apoio de advogados e entidades sociais. Deste grupo estão 27 

sendo produzidos textos de apoio, inclusive ofícios com embasamento jurídico para 28 

serem enviados as Prefeituras, secretarias de Saúde e Ministério Público, alertando 29 

para a situação da prioridade dos PCDS. Tem se observado a situação que servidores 30 

de Segurança Pública e Educação estão sendo passados na frente das pessoas com 31 

deficiência. Desta maneira o Presidente solicita o apoio e convida os Conselheiros a se 32 

engajarem nessa luta e disseminem a informação. O Conselheiro Marçal sugere que 33 

seja feito documento destinado a Câmara Municipal para seja feito legalmente no 34 

Município, Giovani fala que esta tarde para iniciar um processo de criação de lei, mas 35 

que é interessante. O Presidente informa que foi enviado convite para o Secretário 36 

municipal de Saúde para estar presente na reunião de hoje para informar qual o Plano 37 

de vacinação será seguido aqui no Município, se será o Plano Nacional ou o Plano 38 

Estadual, porém não tiveram retorno ainda.  A Conselheira Thifani questiona sobre a 39 

luta do movimento do PCDS se esta considerando as pessoas com comorbidades, 40 
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Giovani fala que as pessoas com comorbidades estão na frente na fila da vacinação, 41 

Thifani fala que o correto é as pessoas comorbidades estarem a na frente das Pessoas 42 

com Deficiência, pois existem PcDs que estão com a saúde em dia e possuem menos 43 

risco do que pessoas com comorbidades. Giovani fala que o movimento surgiu para 44 

assegurar a prioridade das Pessoas com Deficiência tendo em vista que em alguns 45 

estados trabalhadores específicos estão “furando a fila” e que o grupo é pra garantir a 46 

vez, pois tem um movimento que todos estão passando na frente, e que muito se fala 47 

pouco se sabe sobre a ordem de vacina, e estamos num momento em que todos estão 48 

querendo ser vacinados. Thifani reforça que pessoas com comorbidades têm que ser 49 

vacinados com prioridade sim, pois estão em situação de risco, Thifani fala sobre a 50 

necessidade dos cadeirantes ter aquele círculo para girar a roda para que não tenham 51 

que pegar com a mão na roda. A Conselheira Barbara fala que já existe uma listagem 52 

nacional e que todos esperam ansiosos por essa vacina, e fala que grande parte das 53 

pessoas com deficiência possui comorbidades, desde imunidade baixa até mesmo por 54 

uso de medicação que tem alteração hepática e varias outras situações.  E acredita que 55 

essa conscientização tem que sair do Município. Giovani vendo o engajamento dos 56 

Conselheiros sugere a criação de um Grupo de Estudo sobre a Vacinação no Município, 57 

Thifani e Barbara concordam com a criação do Grupo para esclarecer dúvidas e 58 

entender melhor essa situação do cronograma e prioridade e elaborar recomendações 59 

e cartilhas de informações, Giovani comenta que no grupo que tem interagido a nível 60 

nacional ele notou que em algumas cidades sobre a elaboração e distribuição de 61 

informativos. Colocado em votação é deliberado em unanimidade pela criação do 62 

Grupo de Trabalho sobre a Vacinação e Covid 19. A Conselheira Cecília fala que o 63 

Secretário Municipal de Saúde esta em Reunião desde o inicio da manhã e não pode 64 

estar presente, e diz que Amélia servidora da Saúde informa que o Município de 65 

Caraguatatuba esta seguindo o plano estadual de vacina, porem que as doses de 66 

vacinas não são suficientes e o cronograma atual está atrasado. Giovani sugere que a 67 

Cecília faça parte do Grupo de Trabalho sobre a Vacinação. Dando continuidade é 68 

informado ao colegiado sobre o numero de pessoas com Deficiência no Município de 69 

Caraguatatuba através de dados das UBs do Município. Dando Continuidade O 70 

Presidente fala sobre o processo que trata sobre a legitimidade de sua candidatura 71 

junto a este Conselho, faz uma breve fala sobre a situação que se trata do CNPJ inativo 72 

na época da inscrição, e relata a situação da Associação esta regular, e que o Processo 73 

esta nos devidos tramites legais. Giovani conta que o Conselho está em disparidade 74 

pois tem cargos vagos no Conselho no setor de Sociedade Civil e que na hipótese dele 75 

mesmo sair ele não tem suplente e haveria um desequilíbrio, e complementa que não 76 

entende a motivação de pessoas representantes da Sociedade Civil que lutam contra a 77 

Sociedade Civil, e acredita que seja inadmissível, e sugere que conforme a Comissão 78 

Eleitoral para o processo para vagas em vacância, Giovani revela que resolveu 79 

renunciar ao seu mandato e sair do Conselho, e entrar novamente no COMDEFI no 80 

novo pleito eleitoral, e de uma vez por todas regularizar sua situação neste Conselho. 81 

A Conselheira Thifani pede a palavra e diz que acredita que essa fala sobre o Dario não 82 

é interessante pois a outra parte não está presente na reunião para se defender, e 83 
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continua falando que acredita que esse tramite de sair e entrar em nova eleição não é 84 

confuso e não é necessário, tendo em vista que o Mistério Público deu parecer 85 

favorável a continuidade dele no cargo, não faz sentido esta manobra. Giovani fala que 86 

essa saída seria para dar um basta nesta situação. Thifani questiona se o basta já não 87 

foi dado pelo Ministério Público. Giovani fala que o Ministério Público tem um parecer 88 

porém o Procurador de Justiça do município deu outro parecer, contrario ao Ministério 89 

Público, inclusive que ele nem gostaria de falar sobre o tema, mas que o Dr. Danilo 90 

quando foi provocado, ele deveria ter se preocupado com a atuação dos servidores 91 

públicos no processo eleitoral, que esse é o poder que ele tem, e entende que ele 92 

esteja extrapolando o poder dele, pois em seu entendimento o COMDEFI é 93 

independente e não pode estar sujeito a uma sansão da Prefeitura, mas  para dar um 94 

basta nisso tudo, nada melhor que legitimar novamente em uma nova eleição, diz que 95 

relutou muito em tomar essa decisão, mas que chegou num ponto que entende que 96 

seja o melhor a se fazer, e que saindo ele prova a interferência da Prefeitura dentro 97 

deste Conselho, e ai vai poder entrar contra a Prefeitura no Ministério Público. O 98 

Conselheiro Marçal disse que acredita melhor Giovani não sair, já que tem o respaldo 99 

do Ministério Público, porque entende que é difícil o trabalho e que as vezes a gente 100 

fica decepcionado e que ele também pensa em sair do Conselho, mas acredita que 101 

estão todos fazendo um belo trabalho e devem permanecer e fortalecer o Conselho. A 102 

Conselheira Barbara pede a palavra e diz que o Giovani não deveria sair, e disse que 103 

concorda com a fala que o jurídico está interferindo neste Conselho e que reafirma o 104 

que falou lá traz, que é por isso que a causa perde a força e não consegue caminhar, 105 

pois quando é pra estar unido as coisas desandam e perdem as forças. Giovani 106 

responde a Conselheira Thifani sobre a questão de não tocar no assunto tendo em 107 

vista que o Conselheiro Dario não está presente, e fala que não pode deixar de se 108 

manifestar, pois ele já se manifestou. A Conselheira Bárbara questiona se no tempo 109 

que esteve ausente devido ao AVC, se o questionamento do Conselheiro Dário 110 

referente à situação do Giovani foi realizado durante reuniões do COMDEFI. Giovani 111 

fala que é uma pessoa muito transparente e que tem colocado no grupo e comentado 112 

sobre o documento que foi para o Ministério. Barbara questiona se isso foi trazido 113 

para as reuniões. Giovani fala que acha muito estranho, pois ele nunca trouxe esse 114 

assunto para reuniões do Conselho. O Secretário Executivo Lucas interrompe e informa 115 

que este Processo sobre a regularidade da candidatura do Senhor Giovani teve inicio 116 

com uma Denuncia feita através da Ouvidoria do Município, através do 156, que por 117 

sua vez encaminhou para o Jurídico que enviou pra SEPEDI. Giovani fala que como ele 118 

entrou no Ministério Público, e ele é o fiscalizador dos conselhos conforme consta na 119 

Constituição de 88, e não teve resposta positiva do MP, ele entrou em outros meios, 120 

como a SAJUR e a Ouvidoria. Giovani diz que já tem orientação que isso se trata de 121 

denunciação caluniosa e que pode abrir um B.O. na policia por ele estar caluniando, 122 

passando para outros órgãos que não tem nada a ver com o Conselho, e diz que a 123 

SAJUR tem que servir o Conselho e não o COMDEFI servir a SAJUR.  Giovani sugere que 124 

seja feita votação sobre a situação, e gostaria que os conselheiros dissessem sim caso 125 

acreditem que ele deva sair ou não caso acreditem que ele não deva sair. Thifani 126 
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interrompe e diz que a situação não deve entrar em votação pois se trata de escolha 127 

particular dele e quem tem que decidir se fica ou sai é somente ele. Giovani diz que 128 

acha necessário saber a opinião dos conselheiros, complementa que já havia a decisão 129 

mas ao comunicar viu que alguns Conselheiros se manifestaram contrários a sua 130 

decisão e que prefere ouvir a opinião de cada um.  A Conselheira Thifani reforça que 131 

acredita que esta situação seja particular, que se ele achar interessante, que chame os 132 

conselheiros no particular e pegue a orientação desejada e saber o que eles pensam, 133 

mas que não é tema para votação. Então Giovani fala que é um referendo e que 134 

perguntara um por um o que ele deve fazer. Conselheira Thifani questiona se esse 135 

tema vai pra Ata, e que se for pra Ata, irá se abster dessa votação, e complementa 136 

dizendo que ao dar continuidade no ato acredita que estará se prejudicando, pois o 137 

Conselheiro Dario também pode denunciar que esta sendo trazido problema particular 138 

para o sessão plenária e reafirma que a decisão de sair ou continuar no Conselho é 139 

exclusivamente dele. A Conselheira Bárbara fala que concorda com a Conselheira 140 

Thifani e acredita que este tema não seja o caso de votação na sessão plenária. Giovani 141 

fala que o assunto já rendeu muito e questiona aos presentes se alguém acha que ele 142 

deve sair. Ninguém se manifesta. Dando continuidade na Pauta: Recomposição da 143 

Mesa Diretora, com a saída da servidora Lourdes representante da Saúde no cargo de 144 

Primeira Tesoureira do Fundo Municipal, Giovani fala que quem entrou no lugar da 145 

Lourdes foi o senhor Paulo Malta e desta forma sugere que ele assuma o lugar da 146 

Lourdes, e questiona se alguém tem algo contra ou que gostaria de se candidatar. 147 

Ninguém se manifesta, Giovani informa que falará com Paulo Malta e que se ele 148 

concordar será alterado a composição da Mesa Diretora. Dando continuidade na 149 

Pauta: Recomposição das Comissões. A Conselheira Thifani solicita seja enviado uma 150 

lista de todas as comissões e quem compõe as comissões do COMDEFI, pois não 151 

lembra exatamente porem essas comissões já existem. Giovani responde que devido a 152 

entrada de novos Conselheiros do Poder Público as comissões estão com gente 153 

faltando. Lucas fala que observando a dúvida dos Conselheiros sobre quais comissões 154 

participam, sugere que seria melhor fazer a recomposição das comissões na próxima 155 

reunião e se compromete em levantar quais são e como estão compostas as 156 

Comissões. A Conselheira Cecília concorda e acredita que inclusive seria melhor pois há 157 

Conselheiros que não estão na Sessão Plenária de hoje e que gostariam de entrar em 158 

comissões. A Conselheira Marcinha fala que esta faltando muita gente e que seria 159 

melhor fazer numa Reunião Extraordinária com todo mundo sabendo sobre quais 160 

comissões gostaria de entrar. A Conselheira Thifani concorda que seja feito reunião 161 

Extraordinária com pauta exclusiva de recomposição das Comissões. A Conselheira 162 

Cecília concorda e diz que dessa forma todo mundo se manifesta em qual Comissão 163 

quer entrar. Giovani compreende as falas e marca Reunião Extraordinária para o dia 164 

14 de Abril de 2021, quarta-feira às 9h, e solicita aqueles que não puderem 165 

comparecer, para que enviem as comissões que gostariam de participar. Dando 166 

continuidade, Giovani questiona a representante da Secretaria de Saúde, Conselheira 167 

Cecília sobre qual plano de vacinação o Município esta seguindo. Em resposta a 168 

Conselheira informa que o Município está seguindo o Plano de Vacinação do Estado de 169 
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São Paulo e complementa dizendo que as doses estão chegando vagarosamente 170 

atrasando o cronograma. Giovani solicita que seja enviado no Grupo de Whatsapp. 171 

Cecília fala que toda semana tem novidades sobre as normas e regras sobre a 172 

vacinação, mas que assim que for saindo novas informações ela vai atualizando no 173 

Grupo. Finalizando a reunião, O Presidente Sr. Giovani marca reunião do Grupo de 174 

Trabalho sobre a Vacina COVID19, quinta-feira dia 8 de Maio às 14h, via vídeo 175 

conferencia através do aplicativo Whatsapp. Encerrando a reunião o Presidente abre a 176 

palavra caso alguém queira acrescentar e falar algo. O Conselheiro Marçal fala que 177 

acha necessário a criação de uma carteirinha para todos os Deficientes. Giovani 178 

concorda e fala pra montar uma proposta de projeto igual o realizado pela Conselheira 179 

Bárbara. O Conselheiro Marçal fala que tem dificuldades na estruturação do projeto e 180 

pede ajuda para a elaboração. A Conselheira Bárbara fala que ajudará a elaborar o 181 

projeto e complementa dizendo que a luta dos autistas para Carteirinha é muito antiga 182 

e se justifica, pois não é uma deficiência visível e diversos casos de abordagem 183 

inadequada são registrados, e que quando em conversa com Giovani foi falado sobre 184 

fazer o projeto pra instalação da Ciptea em Caraguatatuba, ficou muito interessada e 185 

trabalhou para realizar. Giovani fala que quando vai até a Secretaria de Saúde e se 186 

cadastra no SUS ele recebe uma carteirinha que esta no SUS, e sugere que a SEPEDI 187 

faça uma carteirinha para pessoas cadastradas na SEPEDI, pois essa carteirinha seria 188 

um resumo de todos os laudos que você levou La no ato do cadastro. A Conselheira 189 

Marcinha fala que já existe um documento, que toda pessoa que se cadastra na SEPEDI 190 

tem uma carteirinha assim, inclusive essa carteirinha tem o lacinho colorido da pessoa 191 

que tem autismo, feita na SEPEDI. Giovani questiona se o Conselheiro Marçal tem a 192 

carteirinha. Marçal fala que possui a carteirinha de isenção sim. A Conselheira Barbara 193 

questiona quando foi incluído o símbolo de autista na carteirinha foi acrescentado pois 194 

a do filho dela não tem. A Conselheira Marcinha fala que o símbolo de autista já consta 195 

na carteirinha desde 2020. A Conselheira Barbara fala que mesmo com essa 196 

carteirinha, os deficientes físicos não são respeitados e tratados conforme a lei. A 197 

Conselheira Marcinha fala que se não forem respeitados e tratados conforme a lei 198 

deve-se ligar para Polícia. Barbara fala da dificuldade da mãe de um altista, não é a 199 

realidade que elas tem e fala que deveria ser feito uma grande campanha de 200 

conscientização e sensibilização da população e do comércio sobre a divulgação da 201 

carteirinha. A Conselheira Thifani sugere que seja enviado oficio para as UBSs para que 202 

se atentem e seja respeitado os documentos de identificação de pessoas com 203 

deficiência e a carteira do Ciptea. A Conselheira Marcinha fala que no Poupa Tempo 204 

quando é emitido o RG pode incluir o tipo de deficiência e se chama RP inclusivo. A 205 

Conselheira Bárbara acrescenta que dentro do RG pode colocar o seu CID, mas você 206 

precisa retirar a guia, levar até um médico, e não é tão simples essa parte burocrática.  207 

A Conselheira Thifani solicita a todos os Conselheiros, para que nas próximas reuniões 208 

todos mantenham os microfones fechados para melhoria da reunião. Conselheiro 209 

Marçal fala que a reunião foi muito produtiva e parabeniza a todos. O Presidente Jose 210 

Giovani encerra a reunião agradecendo a presença de todos e dizendo que gostou 211 
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muito da participação do Secretário Executivo e disse que atendeu a expectativa e 212 

acredita tem muito potencial para ajudar o COMDEFI a atingir as metas e objetivos. 213 

Reunião encerrada as 11h25min. Eu Lucas Fernando Perez de Carvalho Pinto, 214 

Secretário Executivo do COMDEFI lavrei esta Ata que vai por mim assinada e pelos 215 

demais presentes.  216 


