
Conselho Municipal dos Direitos 

    Da Pessoa com Deficiência de Guaratinguetá 

Sexta Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 1 

Guaratinguetá realizada no dia vinte e seis de setembro de dois mil e treze às oito horas e trinta 2 

minutos, realizada na Praça Condessa de Frontin (Praça da Estação), Centro, em Guaratinguetá, 3 

reuniram-se o número legal de membros deste Conselho que assinaram o livro de presença. Estiveram 4 

presentes os seguintes membros: Daniele Calheiros, Júlio César Motta, Angélica Valéria dos Santos 5 

Correard, Michele Virtuoso, Maria José Bassanelli Jacó, Luis Gustavo Motta Giovani, Marcos Tadeu da 6 

Silva e Maria Stella Egreja da Costa. Deu-se início a reunião com a leitura da ata anterior pela 7 

conselheira Daniele Calheiros. Foram justificadas as faltas de Kátia Massini, presidente e Jessica de 8 

Souza. A conselheira Angélica informou sobre o abaixo-assinado que está sendo realizado na APAE para 9 

impedir o final do TEP (Transporte Especial de Passageiros).O conselheiro Gustavo informou que haverá 10 

audiência pública na Câmara, terça feira e que seria importante a participação do conselho e das 11 

entidades envolvidas com a questão do TEP. O prazo para entrega das manifestações através do abaixo-12 

assinado está sendo encerrado. O conselheiro Marcos Tadeu realizará um abaixo-assinado para 13 

representar a entidade AGEPEN, Júlio fará o mesmo para representar a FCD e Sr. Cristiano realizará a 14 

listagem da instituição CADEFI. Estas deverão ser entregues até segunda-feira, dia 30 de setembro de 15 

2013, na Instituição Lucas Amoroso - ILA para encaminhá-las juntamente com o ofício para o prefeito 16 

municipal. Foram vários os comentários sobre o comportamento de motorista e da dificuldade observada 17 

para atender um passageiro com necessidades especiais. Muitas foram às idéias para a realização de 18 

um evento com o objetivo de construir uma consciência crítica em relação às dificuldades que uma 19 

pessoa com deficiência vivencia.  A conselheira Maria José sugeriu uma palestra, um café; o conselheiro 20 

Sr. Cristiano relatou sobre uma vivência, objetivando experiência direta como ser uma pessoa com 21 

deficiência. O conselheiro Gustavo sugeriu que fosse amplamente divulgado, tanto antes como durante o 22 

evento. A data e o local respectivamente sugeridos para a realização do evento seria 05 de dezembro de 23 

2013, quinta feira, na Praça da Estação. Ficou alinhado que o Conselho, através de sua presidente 24 

solicitaria ao Secretário da Assistência Social que retornasse com os panfletos da Multa Moral e este 25 

deve ser reformulado. Na oportunidade a secretária do conselho Daniele, juntamente com a conselheira 26 

Maria Stella, finalizaram o ofício deixado pela presidente Sra. Kátia para leitura e complementação do 27 

mesmo na reunião do CMDPD. Nada mais havendo, Daniele Calheiros deu por encerrada a reunião e 28 

lavrou a presente ata.  29 
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