Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência de Guaratinguetá
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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência de
Guaratinguetá do dia 30 de Agosto de 2011, as 8h e 30min., na Secretaria Municipal de
Assistência Social sito à Rua Gama Rodrigues, 410, Centro, reuniram-se o número legal de
membros deste Conselho que assinaram o livro de presença. A reunião foi presidida pelo
presidente Sr. Édson Luciano Domingos iniciada com a leitura da ata anterior. O Sr.
Presidente, falou sobre o contato feito com o Sr. Cristiano, sobre os textos para
conscientização dos membros deste conselho para preparação da Companha de
Conscientização. A Conselheira Mônica falou com o Sr. André sobre a Campanha e o Ofício,
e pediu pra enviar como reiteração desse ofício com o prazo de 20 dias , para agilizar todo o
processo. Glênia falou sobre a 1ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres, hoje, local
e horário , convidando todos para o evento. O Presidente colocou sua manifestação sobre os
descaso frente aos ofícios, com 2 (dois) meses para obter resposta e que muitos nem foram
respondidos. O Conselho discutiu medidas para colocar esse conselho com poderes
deliberativos mais efetivos, pois as mudanças nas Secretarias Municipal tem trazido lentidão e
carência em relação as parcerias das iniciativas e resoluções dos problemas que envolvem à
situação das pessoas com deficiência . Após a discussão dos membros ficou decidido pela
reiteração do Ofício nº 02/2011 ao Prefeito sobre a posição das vagas nos estacionamento e a
parceria na Campanha de Conscientização na cidade. Foi discutido sobre a capacitação, e
possível auxilio do Sr. Caltabiano, com palestras com os funcionários da Prefeitura para
trabalharem com objetivos compartilhados. Após discussão dessa idéia, a Conselheira Mônica
colocou que o CMDPD está mais articulado, com coro em todas as reuniões e que esse
trabalho do Sr. Caltabiano não será necessário devido a situação atuante desse Conselho. A
Conselheira Vivian colocou que essa campanha poderia ser feita com auxilio da Presidente da
Associação Comercial, com campanha em rádio e panfletagem, a fim de agilizar essa decisão.
O Presidente ofereceu a informação sobre a Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa
com deficiência, e após esse evento o Brasil consiga elaborar um Estatuto da Pessoa com
Deficiência, o qual os direitos ficarão mais segurados, com base na Lei Federal. O Presidente
colocou que na próxima reunião será distribuído os documentos da Convenção da ONU para
conhecimento dos Conselheiros. A Conselheira Kátia colocou que na próxima reunião
deveríamos já agilizar a Campanha, convidando os possíveis parceiros para ficarem cientes
deste projeto e auxiliar o CMDPD nas atividades. Sem mais a ser tratado foi encerrada a
reunião, e eu Secretaria deste Conselho Kátia Regina Massine Jorge, lavrei a presente ata que
se aprovada será por mim assinada e também pelo presidente Sr. Édson Luciano Domingos.

