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 26 de Julho de 2011, às 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 e discussões de
assuntos pertinentes como os onze ônibus adaptados nas linhas de transporte do município,
onde há promessas de que até 2014 completarão a frota. A necessidade de capacitação dos
Conselheiros do CMDPD também foi outro assunto discutido e sobre os contatos realizados
pela Secretária Executiva Glênia. Foi lembrada também a necessidade da Campanha de
conscientização das vagas reservadas para pessoas com deficiência no município. Ficou
acertado que retornaremos o contato com a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência,
por meio de um oficio ao responsável, a fim de verificarmos a possibilidade de uma visita e
uma breve capacitação. O presidente fez a leitura do oficio enviado ao Poder Público, sobre a
campanha a respeito das vagas reservadas para pessoas com deficiência e sobre a campanha
a respeito dessas, onde o Conselho aguarda respostas. Sobre a campanha no decorrer da
reunião surgiram diversas idéias como: a publicação da campanha nas rádios , TV Vanguarda
com discussões e explanações; Folhetos Informativos , no qual dependerá da verba para
confecção, Parceria com o pessoal do trânsito para auxiliar e conscientizar nas escolas a
importância dessa campanha, realização de uma campanha na praça. Enfim realizar um
cronograma deste evento, no qual o primeiro passo é fazer o contato com o Sr. Cristino, pois
ele é responsável pela elaboração do folheto e assim dar continuidade a campanha. Foi
comentado sobre o oficio do Secretário Municipal das Relações Institucionais , no qual se pede
o envio de cópias das atas deste conselho para publicação no site oficial do município a partir
do dia 20 de maio deste ano. Outro ponto discutido nesta reunião é a inclusão das pessoas
com deficiência no mercado de trabalho. Para dar continuidade a campanha foi elaborado um
quadro com o cronograma das atividades desta de julho a dezembro, no qual a Glênia vai
entregar para cada conselheiro uma cópia na próxima reunião. O presidente para conclusão
desta reunião disse que irá solicitar ao Sr. Cristino a disponibilização de textos de estudo aos
conselheiros por meio de e-mail e a conselheira Mônica para maior agilização irá pedir
resposta do oficio na secretaria responsável pelo levantamento dos dados para a campanha.
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.
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