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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CMDPCD) 

 

Em 1º de março de 2021, às 14:00 horas, na Casa dos Conselhos localizada 

na Rua Rafael Brotero, nº 63, Centro, Guaratinguetá/SP e na Plataforma 

Google Meet foi realizada a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência. Estiveram presentes os conselheiros 

Marcos Augusto da Silva Bento (presidente do CMDPCD), Rosângela Monteiro 

Caltabiano (vice-presidente do CMDPCD), Simone dos Santos Pereira, Daniel 

Corrêa Leite de Oliveira, Angélica Correard, Julio Cesar Motta, Kátia Rose 

Aparecida Benedito, Roberto Alves, Patricia Gomes, Sheyla Ruas, Stella 

Egreja, Alessandra Palmeira, Fernanda Cristina Oliveira, Vanessa Andrade e 

os convidados Ricardo Teberga, Guilherme Gigli e Pamela Ribeiro, 

representantes da Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá 

(ACEG). Estiveram em pauta os seguintes assuntos: 1.) Leitura e aprovação da 

ata da reunião anterior; 2.) Elaboração da “carteirinha” para identificação das 

pessoas com deficiência do município de Guaratinguetá, visando a 

acessibilidade e garantia de direitos de nossos munícipes. A partir da 

discussão com os representantes da ACEG, sugeriu-se: a) uma campanha de 

conscientização que prepare os lojistas, através de curso voltado ao 

atendimento especializado para pessoas com deficiência, para receber e 

atender com qualidade o público alvo da campanha; b) uma campanha de 

divulgação pela ACEG para alcançar o público alvo, e; c) a realização do 

cadastro das pessoas com deficiência do munícipio de Guaratinguetá, visando 

a posterior emissão da carteirinha. Outros assuntos: 3.) Convite ao Sr. 

Rodrigo, representante da CentralMed, para participar da próxima reunião 

ordinária deste Conselho para apresentação de projeto de parceria; 4.) Início 

dos trabalhos para criação do Departamento dos Direitos da Pessoa com 
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Deficiência, baseados na Lei Ordinária nº 5.117, de 10 de agosto de 2017, do 

Município de Tatuí/SP. Decidiu-se eleger uma comissão para redigir a lei de 

acordo com as necessidades e particularidades de nosso município. 5.) 

Apresentação informal pela conselheira Angélica da Sra. Vanessa Andrade 

como novo membro suplente representando a APAE (organização da 

sociedade civil). Este Conselho emitirá portaria à Secretaria de Assistência 

Social solicitando a nomeação do novo integrante. 6.) Apresentação sobre o 

turismo adaptado às pessoas com deficiência, a ser realizado na próxima 

reunião ordinária pela conselheira Simone dos Santos Pereira para apreciação 

dos demais conselheiros. 7.) Questionamento quanto a vacinação contra a 

COVID-19 para as pessoas com deficiência do município de Guaratinguetá/SP, 

conforme atualização do “Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 

Contra a COVID-19” pelo Ministério da Saúde, em 16 de fevereiro de 2021, que 

alterou a redação do plano e passou a incluir todas as pessoas com deficiência 

no grupo prioritário de imunização. A conselheira Sheyla Ruas, representante 

da Secretaria Municipal da Saúde, esclareceu que a imunização está 

ocorrendo de acordo com a disponibilidade de vacinas recebidas pelo 

município e o público será atendido dentro das diretrizes do Ministério da 

Saúde. Não havendo mais nada a ser tratado, a ata segue assinada por 

secretário e presidente deste Conselho. 

 

 

 

 

DANIEL CORREA LEITE DE OLIVEIRA 

Secretário do CMDPcD 

 

 

MARCOS AUGUSTO DA SILVA BENTO 

Presidente do CMDPcD 

 


