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Às quatorze horas e trinta e nove minutos do dia cinco de setembro do ano de 1 

dois mil e vinte e dois reuniram-se através do link 2 

https://meet.google.com/kxb-afin-xuc Foi aberta pelo vice-presidente 3 

Helioenay. A pauta de hoje é a pesquisa do IBGE. Glaucia, mãe de uma pessoa 4 

diagnosticada no TEA, foi convidada para participar da reunião, 5 

principalmente pela queixa trazida ao conselho, sobre a pesquisa do IBGE. 6 

Passaram pela sua casa na semana passada e ela teve que responder o 7 

questionário básico, o qual não traz informações sobre as pessoas com 8 

deficiência e pessoas com autismo. As mães de Pcd estavam ansiosas para que 9 

esta pesquisa chegasse em suas casas para que o diagnóstico situacional das 10 

PCD acontecesse. Recebemos a presença de Marcia Lombo a convite de Rosângela 11 

Caltabiano para esclarecimento da pauta. Em 1980 trabalhou no censo do IBGE, 12 

naquela época os questionários eram feitos no papel,e a metodologia do IBGE é 13 

quantitativa. Amostra e contagem real de pessoas por domicílio. Esta pesquisa 14 

é feita por domicílio. Para cada 4 questionários básicos, aplicava-se 1 15 

completo. Um quinto, 20% eram de um questionário completo. O censo deste ano 16 

tem uma amostragem menor, de 11% do município que responde ao questionário 17 

completo. Não podemos escolher quais pesquisas serão respondidas. Podemos, 18 

enquanto conselho, estruturar um ofício ou carta ao IBGE para movimentar o 19 

questionamento para novas pesquisas, incluindo perguntas básicas sobre a 20 

deficiência para sanar essa brecha. Podemos também pedir alguma explicação 21 

sobre as escolhas das residências. Até porque, muitas pessoas da rede de 22 

autismo do sudeste não responderam o questionário completo, deixando claro 23 

uma falha na pesquisa. Também comentou ter detectado falhas do próprio 24 

pesquisador. O conselho poderia se organizar em relação a isso. Marcos Silva 25 

complementou dizendo que temos em Guaratinguetá uma sede regional do IBGE na 26 

Rua sete de setembro para que o ofício seja entregue. Desta forma, podemos 27 

entender e questionar sobre essas questões. A conselheira Angélica 28 

acrescentou que também poderíamos acionar a Secretaria Estadual dos Direitos 29 

das Pessoas com Deficiência - Aracileia e  mobilizar as APAES para fortalecer 30 

o movimento. Helioenay disse que gostaria que o conselho fizesse um censo da 31 

cidade de Guaratinguetá e os membros do conselho lhe contaram das tentativas 32 

anteriores. Milton complementou dizendo que podemos ter mais parceiros como 33 

BASF, UNESP, prefeitura para que o censo de Guaratinguetá conseguisse ser 34 

mais realista. Pauta 2 - obras públicas: Como foi o contato com a Mobilidade 35 

urbana sobre as irregularidades das obra da praça: Marcos Silva comentou que 36 

aa quarta ou quinta-feira passada foram colocadas rampas de acesso com 37 

algumas correções. Todas as rampas já foram regularizadas devido as 38 

notificações de irregularidade. Rosangela acrescentou que as sinalizações do 39 

piso podotátil estavam incorretamente sinalizadas, com o piso de alerta 40 

https://meet.google.com/kxb-afin-xuc
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próximo a guia, sendo necessário estar à 50cm e a cor, sem contraste.  41 

Sugestão de ofício e agendamento de uma reuniao na secretaria de planejamento 42 

endereçado aos engenheiros para que o planejamento das obras já saiam sem 43 

problemas.  Informe dado pelo conselheiro Julio - Cópia do informe: Pregão 44 

Presencial Nº 118/2022 Aquisição De Veículo Tipo Mini Van Zero Km, Adaptada 45 

Para Atender A Pessoas Com Deficiência Destinada A Rede Especial De 46 

Assistência Social. Contratada: Serrato E Montoro Adaptação E Serviços 47 

Automotivos Eireli Epp. Valor: R$ 209.990,00 Contrato: Em Elaboração Prazo De 48 

Entrega: Até 180 Dias Da Ordem De Entrega O mesmo acrescentou que a minivan 49 

citada tem apenas uma vaga para cadeirante, sendo necessário que entremos em 50 

contato com o responsável para verificar a possibilidade de alteração para 51 

uma van que consiga transportar mais pessoas. Encaminhamentos: 1- Ofício a 52 

ser entregue no IBGE regional em Guaratinguetá e 2- Ofício à secretaria 53 

municipal dos direitos das PCD com apontamento e descontentamento em relação 54 

a falta de perguntas sobre as deficiências no questionário básico. 3-  Ofício 55 

e agendamento de uma reunião na secretaria de planejamento endereçado aos 56 

engenheiros de planejamento de obras públicas.  4- Ofício ao presidente da 57 

câmara para esclarecimento quanto a mini van adaptada em cópia para a 58 

Secretaria de Assistência Social. Pauta para próxima reunião: 1- Carteirinha 59 

para membros do CMDPcD; 2 – Obras públicas e 3 – Regimento Interno do CMDPcD 60 

e Comissões. O Presidente agradece a todos encerrando assim a reunião, 61 

lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim, Julia Caltabiano, que 62 

secretariei esta reunião, junto ao Presidente Marcos e pelos demais membros. 63 

Lista de Presença Google Forms, link:  64 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC3S_TJvx7VPwAUHtVwCTYb74kjO19FuWd365 

HDncHW-vbqXzg/viewform?usp=sf_link 66 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC3S_TJvx7VPwAUHtVwCTYb74kjO19FuWd3HDncHW-vbqXzg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC3S_TJvx7VPwAUHtVwCTYb74kjO19FuWd3HDncHW-vbqXzg/viewform?usp=sf_link
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