
                  Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 1 

Deficiência de Guaratinguetá 2 

 3 

 4 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência de 5 

Guaratinguetá do dia  01 de Novembro de 2011, as 8h e 30min., na Secretaria Municipal 6 

de Assistência Social sito à Rua Gama Rodrigues, 410, Centro, reuniram-se o número 7 

legal de membros deste Conselho que assinaram o livro de presença.  A reunião foi 8 

presidida pelo presidente Sr. Édson Luciano Domingos. Iniciada com a leitura da ata 9 

anterior feita pela Conselheira Kátia. O Presidente Édson confirmou a presença do 10 

palestrante Sr. Francisco Nuncio Cerijonim e foi discutida a logística para viabilizar a 11 

vinda do palestrante. Em seguida a Glênia fez um estudo e leitura de toda a programação 12 

da Campanha “Acessibilidade para todos”, informando que o local estabelecido para o 13 

evento será o Salão do Sindicato dos Servidores e que os ofícios para o trânsito, APAE 14 

(referente à banda) e para Comunicação solicitando a elaboração dos convites, faixas, 15 

“Multa Moral” e agendamento nas Rádios para entrevista já estavam elaborados. A 16 

Conselheira Kátia irá reforçar o convite a APAE para a participação da Banda. Após ficou 17 

decidido pelo conselho que será servido água, café e possíveis biscoitos a todos no 18 

evento.  A conselheira Kátia, reforçou a idéia de agilizarmos a questão da multa moral, 19 

para que no dia 1º de dezembro seja lançada frente as autoridades e públicos presentes. 20 

A conselheira Vivian irá viabilizar a arte e o folder frente às agências de publicidade ou 21 

com o departamento de Comunicação. Após o Presidente Édson comentou sobre as Leis 22 

de cotas para deficientes nas empresas e as diversas barreiras que essas pessoas 23 

enfrentam para se manter no trabalho. O conselho chegou a um consenso que no ano 24 

que vem teremos que viabilizar um banco de dados, para verificar o público com 25 

deficiência em nosso município, com o perfil dessas pessoas. Esse banco de dados será 26 

realizado com a parceria da Secretaria da Educação, FCD, APAE, ILA e outros órgãos a 27 

fins e também capacitação ou qualificação dessas para poderem ter maiores 28 

oportunidades e se manterem efetivamente nos locais empregados. A conselheira Mônica 29 

colocou a questão da presença efetiva de um conselheiro nas reuniões do CMDPD, sob 30 

a presença do Cristino ou de outro membro que represente essa Secretaria, afim de 31 

somar forças nas discussões e decisões pertinentes em defesa dos direitos das pessoas 32 

com deficiência. Após as discussões ficou estabelecida uma reunião extraordinária para o 33 

dia 22/11 às 8h30, nos dias 22 até dia 25/11 serão realizadas a divulgação do evento 34 

“Acessibilidade para Todos”  e as faixas serão fixadas no dia 25/11. Sem mais a ser 35 

tratado foi encerrada a reunião, e eu Secretaria deste Conselho Kátia Regina Massine 36 

Jorge, lavrei a presente ata que se aprovada será por mim assinada e também pelo 37 

presidente Sr. Édson Luciano Domingos. 38 
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