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Às quatorze horas e trinta minutos do dia um de agosto do ano de dois mil e 1 

vinte e dois reuniram-se através do link https://meet.google.com/ijm-poeb-fng 2 

os membros deste conselho com a presença de oito titulares e dois suplentes. 3 

Com a palavra o Presidente, Marcos Augusto da Silva Bento, desejou Boa Tarde 4 

a todos e iniciou a reunião ordinária, Não havendo pauta anteriormente 5 

aprovada, passamos para aprovação das Atas da reunião ordinária de 04/07/2022 6 

e Reunião Extraordinária de 29/06/2022, sendo as duas aprovadas. Com a 7 

palavra o Presidente do Conselho fala sobre a inauguração da UPA III e da 8 

ausência de convite por parte do Executivo ao Conselho para participar da 9 

inauguração, falou obra que esta ocorrendo na praça da catedral de Santo 10 

Antonio de Guaratinguetá e são feitas pontuações pelos Conselheiros sobre 11 

ausências de sinalização e acessibilidade correta para Pessoa com 12 

Deficiência, a Conselheira Rosangela se propôs a visitar a obra e verificar 13 

as irregularidades. Foi colocado ao plenário também sobre a ausência de 14 

comunicação entre as Secretarias Municipais e o Executivo com o Conselho da 15 

pessoa com deficiência no que tange as atividades que envolvem as Pessoas com 16 

deficiência, causando assim transtornos como por exemplo obras executadas de 17 

forma equivocada no que tange as Leis vigentes. Foi exposto também pelos 18 

Conselheiros sobre a ausência de retorno do Ministério Público em relação as 19 

vistorias realizadas e encaminhadas pelo Conselho, pois, a UPA III foi 20 

inaugurada e não se sabe se foi acatada e realizada as alterações pontuadas 21 

por este Conselho em vistoria realizada a pedido do Ministério Público. Ficou 22 

definido que seriam realizados: 1 - Ao Executivo, sobre a comunicação entre 23 

Poder Público Municipal e o Conselho; 2 – Ao Executivo, reiteração sobre a 24 

Semana da pessoa com Deficiência; 2 – Ao Ministério Público, solicitando 25 

retorno sobre os relatórios; 3 – A SAEG, reiteração de solicitação de visita. 26 

Após as tratativas e nada mais a se informar, O Presidente agradece a todos 27 

encerrando assim a reunião, lavrando-se á presente ata que vai assinada por 28 

mim, Sheyla Ruas, que secretariei esta reunião, junto ao Presidente Marcos e 29 

pelos demais membros. Lista de Presença: Google Forms, link: 30 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG7ZdcMeg-hqx97-31 

5ALTDrWFDezLOQjofzQcgkCtaTWKMzag/viewform?usp=sf_link 32 

https://meet.google.com/ijm-poeb-fng
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG7ZdcMeg-hqx97-5ALTDrWFDezLOQjofzQcgkCtaTWKMzag/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG7ZdcMeg-hqx97-5ALTDrWFDezLOQjofzQcgkCtaTWKMzag/viewform?usp=sf_link
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