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 4 

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

Guaratinguetá do dia  22 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 realizada 8 

para finalização da Campanha “Acessibilidade para Todos” que será realizada no dia 01 9 

de Dezembro deste ano, iniciada com a leitura da ata anterior. Todos foram informados 10 

pela Glênia que a Comunicação já confeccionou a arte dos convites, folhetos da Multa 11 

Moral e faixa; a APAE confirmou o convite, inclusive com a participação da Banda na 12 

abertura do evento às 9 horas; o coffe break, está acertado com café e água oferecido 13 

pela Secretaria de Assistência Social e sob assistência das Conselheiras Mônica e Kátia. 14 

O Presidente Édson reforçou sobre a possibilidade de cada conselheiro levar e  convidar 15 

pessoas que possam auxiliar esse conselho, como empresários , políticos e pessoas 16 

afins. Sobre a entrega dos convites a Glênia colocou a questão de enviar estes online e 17 

confirmar pelo telefone. O Presidente lembrou de entregar convite para OAB, Promotoria, 18 

inclusive para explanar a esses órgãos, o trabalho que está sendo realizado por esse 19 

conselho. A Conselheira Mônica se dispôs de levar pessoalmente os convites aos 20 

promotores, OAB , a Secretária da Secretaria de Saúde Sra. Nádia, Presidente da 21 

UNIMED e empresas de ônibus. A Conselheira Kátia irá entregar pessoalmente o convite 22 

do evento a Secretaria de Educação aos cuidados da Sra. Gilda Cortês. O Instituto Lucas 23 

Amoroso irá presentear o palestrante com uma lembrança. O Sr. Expedito funcionário da 24 

Comunicação do município de Guaratinguetá, irá realizar o agendamento nas rádios, 25 

assim como promover a acessibilidade do palestrante nas mesmas. Após foi discutido 26 

como será a distribuição dos panfletos da Multa Moral, ficando estabelecido que serão 27 

impressos de primeiro momento 2.000 panfletos. E sua distribuição em massa será ano 28 

que vem, com a continuidade dessa campanha. O Presidente lembrou que deverá ser 29 

reforçada a presença de todos os membros do conselho neste evento emblemático a 30 

favor das pessoas com deficiência. Após o Conselho lembrou da acessibilidade nas 31 

casas do CDHU, e que estes membros terão que acompanhar no ano que vem a questão 32 

do acesso e contemplação dessas moradias às pessoas com deficiência, principalmente 33 

física ou múltipla. Será convidado o vice prefeito Miguel Sampaio e a Secretaria de 34 

Assistência Social para a palestra, afim de colaborar para essa questão relacionada ao 35 

acesso as moradias em todos os seus cômodos (quartos, banheiros, corredor etc). Sem 36 

mais a ser tratado foi encerrada a reunião, e eu Secretaria deste Conselho Kátia Regina 37 

Massine Jorge, lavrei a presente ata que se aprovada será por mim assinada e também 38 

pelo presidente Sr. Édson Luciano Domingos. 39 

 40 


