
Conselho Municipal dos   Direitos 

da Pessoa com Deficiência 

 

 
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

(CMDPCD) 

 

Em 5 de julho 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), Simone dos Santos Pereira, Daniel Corrêa Leite de Oliveira, 

Angélica Valéria dos Santos Correard, Júlio Cesar Motta, Milton César Marques, Katia 

Rose Aparecida da Silva Campos Benedicto, Andrea Lauermann, Patrícia Maria 

Gomes de Moraes, Maria Stella Egreja da Costa, Marcos Aurélio da Silva, Vanessa 

Andrade Gomes da Costa, Alessandra Vanessa Palmeira do Prado Binotto e Daniele 

Calheiros, Secretária dos Conselhos Municipais. Estiveram em pauta os seguintes 

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

pela Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao Ofício CMDPCD nº 

15/2021, agendada para o dia 08/07/2021 às 14:00 horas na sede da Secretaria 

Municipal de Planejamento. Comparecerão a esta reunião os conselheiros Marcos 

Augusto da Silva Bento, Rosângela Monteiro Caltabiano e Marcos Aurélio da Silva. 3.) 

Levantamento cadastral das pessoas com deficiência de Guaratinguetá. O conselheiro 

Milton César Marques expos que tal levantamento é necessário para atualizar o perfil 

das pessoas com deficiência do município, visto que o último trabalho neste sentido foi 

realizado em 2019, resgatando os dados da última pesquisa e iniciando os trabalhos a 

partir deles. A sra. Daniele Calheiros, Secretária dos Conselhos Municipais, orientou 

que para realizar esta e outras atividades, este Conselho deverá criar Comissões 

constituídas por nome, descrição, finalidade e composição das mesmas. O tema 

Comissões será incluído na pauta da próxima reunião ordinária deste Conselho. 4.) 

Criação da “Semana Municipal de Conscientização do Autismo” para inclusão no 

calendário oficial de eventos do município de Guaratinguetá. O presidente deste 

Conselho, sr. Marcos Augusto da Silva Bento, relatou sobre a apresentação do projeto 

de lei pelo sr. Orville Teixeira sem o conhecimento deste Conselho. Os demais 

conselheiros refletiram sobre as ações futuras para que este Conselho seja 
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protagonista e possa contribuir com os assuntos que dizem respeito às pessoas com 

deficiência do município. Em contato com a conselheira Simone dos Santos Pereira, o 

sr. Orville Teixeira mostrou-se aberto ao diálogo e se colocou à disposição para tratar 

sobre o tema. O convite será realizado para que o sr. Orville Teixeira possa estar 

presente na próxima reunião ordinária. 5.) Publicação das atas de reunião. O 

presidente deste Conselho, sr. Marcos Augusto da Silva Bento, solicitou informações 

sobre a publicação das atas deste Conselho. A sra. Daniele Calheiros, Secretária dos 

Conselhos Municipais, informou que todos os documentos referentes a este Conselho 

(atas, convocações, ofícios e resoluções) se encontram disponíveis na Secretaria 

Municipal de Assistência Social e serão publicadas na página oficial da Prefeitura de 

Guaratinguetá as atas referentes a atual composição da mesa diretora, isto é, a partir 

de janeiro de 2021. 6.) Proposta de criação do calendário de eventos para 

conscientização sobre as pessoas com deficiência em sua pluralidade. O assunto 

deverá ser tratado em conjunto com a criação das Comissões deste Conselho. 7.) 

Convite aos conselheiros para participar do perfil do CMDPCD no Facebook. Não 

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

deste Conselho. 
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