
                  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  29 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. Reunião iniciada 8 

com a leitura da ata anterior feito pela Conselheira Mônica, com pauta principal, a 9 

continuidade da organização da Campanha “Acessibilidade para Todos”, evento que será 10 

realizado dia 01 de Dezembro deste ano. O Sr. Presidente relatou que em conversa com 11 

o palestrante Francisco, o mesmo preferiu realizar as entrevistas via telefone, devido a 12 

dificuldade na acessibilidade a esses locais. O Presidente Édson e a Conselheira Kátia 13 

irão organizar a cerimônia, ou seja, os agradecimentos, ordem de apresentação, entre 14 

outros. Os convites foram entregues, e hoje Mônica irá entregar a promotoria e o 15 

Conselheiro Marcos para o representante da empresa de ônibus. A Glênia relatou que os 16 

2.000 panfletos foram aprovados e serão entregues hoje na Secretaria de Assistência 17 

Social, assim como, a doação dos biscoitos para o evento. A última reunião será 18 

agendada para o dia 13 de Dezembro, devido as férias da maioria dos conselheiros, onde 19 

será viabilizada a avaliação do evento e confraternização. O Presidente Édson lembrou 20 

da necessidade do transporte para algumas pessoas com deficiência para a participação 21 

do evento, onde a Conselheira Vivian irá viabilizar com a Secretária de Transporte. A 22 

Conselheira Kátia e o Édson irão nas rádios e farão o link com o Sr. Francisco em 23 

entrevista via telefone. A Conselheira Fabiana irá verificar se existe a possibilidade de 24 

convidar uma interprete em libras para traduzir a palestra. A Glênia irá providenciar a lista 25 

de presença na recepção  e as Conselheiras Luciana e Isabel irão ficar recepcionando os 26 

convidados e distribuindo  os panfletos da Multa Moral. Por fim, ficou combinado que 27 

todos irão trajados com calça jeans e blusa branca, com o crachá. A Glênia irá levar  o 28 

nootbook, data show, tela e o serviço do som. A Conselheira Vivian irá reafirmar os 29 

contatos com as agências de produção e eventos, a fim de auxiliar o conselho nas 30 

campanhas em 2012. Sem mais a ser tratado foi encerrada a reunião, e eu Secretaria 31 

deste Conselho Kátia Regina Massine Jorge, lavrei a presente ata que se aprovada será 32 

por mim assinada e também pelo presidente Sr. Édson Luciano Domingos. 33 


