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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência de 1 

Guaratinguetá do dia  27 de Setembro de 2011, as 8h e 30min., na Secretaria Municipal de 2 

Assistência Social sito à Rua Gama Rodrigues, 410, Centro, reuniram-se o número legal de 3 

membros deste Conselho que assinaram o livro de presença.  A reunião foi presidida pelo 4 

presidente Sr. Édson Luciano Domingos. Iniciada com a leitura da ata anterior feita pela 5 

Conselheira Mônica. O Presidente deste conselho esclareceu sobre o documento da ONU e 6 

propôs que o Sr. Francisco, um dos fundadores da FCD, conhecido deste documento viesse 7 

até Guaratinguetá, neste conselho para oferecer todo o conhecimento, ou seja a capacitação 8 

dos membros do CMDPD. Será solicitado ao Secretário da Assistência Social para custear a 9 

vinda desse membro da FCD para esse momento. Nesta reunião recebemos a presença de 10 

Célia, da agência de publicidade TIPPS. Foi explicada novamente sobre a campanha de 11 

Acessibilidade e vagas para as Pessoas com Deficiência. A convidada colocou que essa 12 

campanha poderia ser vinculada a Secretaria de Educação, com conscientização das crianças. 13 

O Conselheiro Marcos  relatou que já existe o PROERD que realiza esse trabalho em todas as 14 

escolas públicas. O Conselho entende que essa divulgação poderá também ser vinculada a 15 

essa equipe, com o responsável Décio. Sr Décio ( Diretor do Serviço de Transito de 16 

Guaratinguetá), para enviar um agente de trânsito para participar da palestra de 17 

conscientização. Ficou estabelecido o Dia 01 de Dezembro, como o Dia de Conscientização da 18 

Campanha “ Acessibilidade para Todos”. Enviar ofícios para o  Secretário de Assistência 19 

Social, para viabilizar a vinda do Sr. Francisco, membro da FCD, a fim de participar da 20 

campanha “ Acessibilidade para Todos” com uma palestra, também confecções de faixas para 21 

a Campanha. Ofício para as rádios, com a possibilidade de divulgar nos jornais a campanha e 22 

receber membros para esclarecimentos ao público sobre os direitos e leis de Acessibilidade. 23 

Serão enviados os convites para Associações, Instituições, Secretarias  a fim de participarem 24 

do movimento. Foi organizado o cronograma, ofícios e parcerias para esse evento. O Sr. 25 

Presidente relatou que o ofício a qual reiterado, foi respondido e refere-se as vagas 26 

regulamentadas de estacionamento de deficientes físicos e de idosos. Na resposta do mesmo, 27 

foi enviado a esse conselho o mapa contendo a distribuição das vagas de estacionamento. 28 

Essa resposta foi lida e todos os membro obtiveram ciência da situação das vagas. De acordo 29 

com o relatório e o mapa a cidade de Guaratinguetá tem 19 vagas para deficientes físicos e/ou 30 

para pessoas com mobilidade reduzida. Após  discussão da organização da campanha, ficou 31 

estabelecido que as conselheiras Mônica e Vivian irão visitar algumas agências, a fim de 32 

conscientizar sobre a necessidade de parceria para a efetivação dessa campanha. No final 33 

reunião ficou estabelecida que será necessário uma reunião no dia 18 de Outubro, às 8h30 no 34 

mesmo local. Sem mais a ser tratado foi encerrada a reunião, e eu Secretaria deste Conselho 35 

Kátia Regina Massine Jorge, lavrei a presente ata que se aprovada será por mim assinada e 36 

também pelo presidente Sr. Édson Luciano Domingos. 37 


