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Às quatorze horas do dia vinte e um de fevereiro do ano de dois mil e vinte e 1 
dois reuniram-se através do link https://meet.google.com/yeh-xjus-jth os 2 
membros deste conselho com a presença de onze titulares, três suplentes e um 3 
ouvinte. Com a palavra o Presidente, Marcos Augusto da Silva Bento, desejou 4 
Bom Dia a todos e iniciou a reunião extraordinária, iniciou-se falando 5 
sobre o relatório realizado pela Comissão nas dependências da futura UPA III 6 
Municipal, foram realizados alguns apontamentos pelo mesmo, seguido da 7 
Conselheira Sheyla e Rosangela, ficando definido e aprovado pelo Colegiado, o 8 
que segue: 1- O piso direcional está posicionado no local correto, o que 9 
estava impedindo o acesso ao piso direcional era um carro estacionado em 10 
local impróprio. Entendemos que a secretaria responsável pela obra responde 11 
apenas ao que diz respeito à estrutura física do local, porém, reiteramos a 12 
necessidade de uma fiscalização dos motoristas para não violarem o espaço 13 
destinado a passagem e livre acesso as pessoas com deficiência, sendo assim 14 
retirar esta consideração do relatório; 2-  Os vidros estão posicionados em 15 
um local errado, podendo causar acidentes,  porém, entendemos que estavam 16 
posicionados naquela região por conta da obra, ficando definido pelo 17 
colegiado a alteração do item por uma observação do risco de acidente e não 18 
como barreira; 3- Vaga da pessoa com deficiência - falta de espaço para área 19 
de manobra dos cadeirantes, ficando definido como permanência deste item pelo 20 
colegiado; Assim concluindo que os demais itens deveriam permanecer e que 21 
deveriam ser incluídas as referências em cada item para melhor entendimento 22 
das pessoas que forem receber o relatório, incluir sugestão de troca de piso 23 
podo tátil externo, bem como sugerido a inclusão da informação de que o 24 
prédio ainda encontra-se em obra. Passando para a segunda pauta, o Ofício n. 25 

30.2022 – Ministério Público, fica definido que a Comissão já existente 26 
definirá melhor data e horário para atender a todos e realizar a 27 
visita no Terminal Rodoviário Municipal. Terceira Pauta Ofício n. 28 

31.2022 – Ministério Público referente a vistoria UPA III, definiu-se que 29 
a Comissão fará as adequações aprovadas pelo colegiado na data de hoje 30 
e enviará para leitura para posterior realizarmos a postagem ao 31 
Ministério Público. Passamos então para as informações do Presidente 32 

referente à sua visita a Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com 33 
Deficiência em São Paulo; O presidente informa que existe um programa 34 
- São Paulo Mais - o governo cria um espaço que atenda inclusão e 35 

acessibilidade de todas as áreas, como se fosse um poupa tempo que 36 
cumpra com os direitos das pessoas com deficiência, a sede prevista da 37 
nossa região será em São José dos Campos. Marcos sugeriu trazer a 38 
Guaratinguetá a sede das capacitações, próximos passos seriam: 39 

conversar com o poder executivo, pedir uma  sede para desenvolver 40 
cursos de capacitação as pessoas com deficiência; 2- Programa cidade 41 
sem Papel, a cidade pode solicitar diversos benefícios, existe uma 42 
solicitação por parte da Secretaria de Esportes já encaminhada ao 43 

Estado, ficou definido pelo colegiado que enviaremos um Ofício a 44 

https://meet.google.com/yeh-xjus-jth
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Secretaria Esportes solicitando informações a repeito das solicitações 45 
realizadas e caso haja a necessidade, posteriormente  convidaremos o 46 
Secretário de Esportes ou responsável pelo Programa a participar de 47 

nossa reunião para melhor esclarecer a todos. 3- A Secretária de 48 
Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência solicita ao Presidente 49 
do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Guaratinguetá 50 
apoio, dizendo que “Precisamos ter conselhos participativos, que 51 

devemos Ajudar e fortalecer cidades que não tem Conselhos pessoas com 52 
deficiência, ter um canal mais próximo e afetivo com a Secretaria 53 
Estadual das Pessoas com Deficiência e que espera Descentralizar os 54 

Programas para as futuras Sedes, pois as pessoas com deficiência das 55 
capitais e cidades metropolitanas tem uma realidade diferente das 56 
cidades do vale histórico. 4- Solicitação ao programa Sem papel. O 57 
Colegiado questiona sobre quem deveria solicitar/ inscrever o 58 

Município de Guaratinguetá nos Programas do Estado; a Fica definido 59 
que como a Secretaria responsável por Projetos e programas Municipais 60 
é a Secretaria de Industria e Comércio, o Colegiado vai aguardar a 61 

resposta da secretaria de Esportes e definir quais outras solicitações 62 
se seriam viáveis ao Município de Guaratinguetá de acordo com o 63 
Conselho e encaminharemos ao Secretário Rodrigo Muassabi para 64 
avaliação e possíveis providências. Eu, Sheyla, fiquei responsável por 65 

encaminhar os links dos sites referentes a assuntos trazidos pelo 66 
Presidente em sua visita a São Paulo; Foram feitas algumas sugestões 67 
pelos Conselheiros, como: 1 - Criar um espaço dentro das escolas de 68 

trânsito (cursinhos para formação de motoristas)  para conscientização 69 
dos alunos sobre a importância de preservar o acesso aos pisos podo 70 
táteis e respeitar vagas de pessoas com deficiência e 2 – 71 
Institucionalizar o Manual de sinalização horizontal no Município. Foi 72 

realizada votação do horário das reuniões Ordinárias do Conselho para 73 
o Ano de 2022, sugerido as 14:30 ou 16h, foram computados dez votos a 74 
dois, sendo por maioria o horário das 14:30h, Antes de encerrarmos 75 

definimos a pauta da próxima reunião, 1 – Definição das Comissões de 76 
fiscalização; ficando em aberto aos Conselheiros a oportunidade de 77 
enviar sugestões de pautas através do Grupo de WhatsApp, desde que com 78 
antecedência da reunião. Nada mais a ser discutido, O Presidente 79 

agradece a todos encerrando assim a reunião as quinze horas e quarenta 80 
minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim, Sheyla 81 
Ruas, que secretariei esta reunião, junto ao Presidente Marcos e pelos 82 
demais membros.  83 
Lista de Presença: Google Forms, link: 84 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgJbHqjxDSSkQwG-85 
Snpc6ps7IEcmR9VNe3y2pqfz2cQ_TmtA/viewform?usp=sf_link 86 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgJbHqjxDSSkQwG-Snpc6ps7IEcmR9VNe3y2pqfz2cQ_TmtA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgJbHqjxDSSkQwG-Snpc6ps7IEcmR9VNe3y2pqfz2cQ_TmtA/viewform?usp=sf_link
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