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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CMDPCD) 

 

Em 3 de maio 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, Milton César Marques, Kátia 

Rose Aparecida Benedito, Patricia Gomes, Sheyla Ruas, Stella Egreja e 

Daniele Calheiros (secretária da Casa dos Conselhos). Estiveram em pauta os 

seguintes assuntos: 1.) Leitura e aprovação de ata da reunião anterior. 2.) 

Apresentação do Projeto de Lei para a criação da Carteira de Identificação da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) de Guaratinguetá, 

conforme Lei nº13.977 (Lei Romeo Mion). A partir de apresentação do tema e 

sugestão do conselheiro Milton César Marques, foi criada uma comissão para 

análise do projeto de lei e posterior apresentação em reunião aos demais 

conselheiros. 3.) Ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando 

informações quanto ao acesso gratuito a órteses, próteses e meios auxiliares 

de locomoção (OPM) via SUS em Guaratinguetá. A conselheira Sheyla Ruas 

informou que no município, assim como em todo o Estado, as OPM são 

fornecidas pela Rede Lucy Montoro, através da Secretaria Estadual de Saúde. 

Será elaborado ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando mais 

informações sobre o assunto. Outros assuntos: 4.) Resposta ao Ofício nº 

95/2021/MP referente a acessibilidade das instalações destinadas ao 

funcionamento da “UPA 24 Horas”. Devido ao uso do imóvel como hospital de 

campanha no enfrentamento à pandemia de COVID-19, dada a impossibilidade 
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de realizar vistoria no local pelo risco de contaminação pela doença, este 

Conselho solicitará ao Ministério Público a dilação do prazo para realizar as 

diligências necessárias e à empresa responsável pela construção do imóvel 

(CODESG) os documentos referentes a construção do imóvel para realização 

de estudo técnico. 5.) Vacinação prioritária para as pessoas com deficiência. 

Este Conselho solicitará para a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência de São Paulo de que forma será realizada a vacinação no 

estado. 6.) Estabelecimento de número médio de assuntos por ata. Os 

secretários deste Conselho, conselheiros Simone Pereira e Daniel Corrêa, 

sugeriram o estabelecimento de três assuntos em média por reunião para 

melhor organização do tempo e providências necessárias. A proposta foi aceita 

por unanimidade. 7.) Atualização da página deste Conselho no site da 

Prefeitura e sugestões para criação da Agenda do CMDPCD e da página no 

Facebook. O conselheiro Milton Marques colocou-se à disposição para 

elaboração da página na rede social e este Conselho realizará contato com o 

setor de Comunicação da Prefeitura, apresentando a atual composição do 

Conselho para a atualização da página. 8.) Acessibilidade na obra realizada na 

Avenida José Pereira da Cruz, no bairro Jardim do Vale. Os conselheiros 

Rosângela Caltabiano e Milton Marques expuseram o assunto ao grupo, 

pontuando que tal obra está desrespeitando as normas de acessibilidade e 

inviabilizam a participação plena das pessoas com deficiência. Este Conselho 

enviará ofício à Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana 

solicitando o levantamento de dados realizado referente ao local. Não havendo 

mais nada a ser tratado, a ata segue assinada por secretária e presidente 

deste Conselho. 
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Presidente do CMDPcD 

 


