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Às quatorze quarenta minutos do sete de novembro do ano de dois mil e vinte e 1 

dois reuniram-se através do link link: https://meet.google.com/rpe-yufi-hwv os membros 2 

deste conselho com a presença de nove titulares e dois suplentes e duas 3 

convidadas. Com a palavra o Presidente, Marcos Augusto da Silva Bento, 4 

desejou Boa Tarde a todos e iniciou a reunião ordinária, apresentando as 5 

Convidadas e passamos para aprovação da Ata da reunião ordinária de 6 

07/11/2022, sendo a mesma aprovada. Passamos a primeira pauta do dia 7 

Carteirinhas para os membros do Conselho, ficou acordado o envio de Ofício ao 8 

Secretario de Assistência Social solicitando a confecção das mesmas; segunda 9 

pauta do dia, a apresentação do programa “Meu Emprego Inclusivo” da 10 

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Secretaria 11 

de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, participaram da 12 

apresentação a Sra. Gisellyn Ribeiro e a Sra. Ethel Nascimento Schad, os Foi 13 

informado que haverá um evento para apresentar o Programa para os 14 

Empresários, então como sugestão ofertada ficou definido aproveitar o dia e 15 

realizar um evento voltado para as Instituições Municipais, ficando acordado 16 

o apoio do Conselho na divulgação do evento para as Instituições e apoio para 17 

encontrar um local para que a ITS Brasil realize as entrevistas para os 18 

candidatos a vagas de Guaratinguetá. Após as tratativas e nada mais a se 19 

informar, O Presidente agradece a todos encerrando assim a reunião, lavrando-20 

se á presente ata que vai assinada por mim, Sheyla Ruas, que secretariei esta 21 

reunião, junto ao Presidente Marcos e pelos demais membros. Lista de 22 

Presença: Google Forms, link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxB-23 

z9t914fKKLxZF99Wtnj5heMXY96fWIm9M75t_VAz7ZXw/viewform?usp=sf_link 24 
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