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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com 1 

Deficiência de Guaratinguetá realizada no dia vinte e sete de maio do ano de dois mil e 2 

treze às oito horas e trinta minutos em Guaratinguetá na Secretaria de Assistência Social 3 

na Rua Gama Rodrigues,410 Centro, reuniram-se o número legal de conselheiros que 4 

assinaram o livro de presença: Daniele Barros Calheiros, Fabíola Nogueira Costa, Luis 5 

Gustavo Motta Giovani, Pedro Sannini Andrade dos Santos, Dra Maria Stella Egreja da 6 

Costa, Cristiano Henrique Zaccaro, Isaltina de Fátima Oliveira Cortez,  Kátia Massini 7 

Jorge.  A presidente Kátia Massini Jorge leu a ata da reunião anterior que foi aprovada 8 

por unanimidade. Deu-se o início da reunião com a apresentação dos demais membros 9 

do conselho. Foi entregue a Presidente do conselho um ofício da FCD solicitando ônibus 10 

para São Paulo para o dia 30 de maio e solicitou apoio do CMDPD para o 11 

encaminhamento do mesmo. Foi solicitada a criação de um banco de dados que 12 

quantifique as pessoas com deficiência do município e este pode ser apresentado até o 13 

mês de julho. Vários comentários em relação à acessibilidade no nosso município, na 14 

própria Prefeitura, secretarias e edifícios recém construídos (bairros nobres). Também 15 

ficou alinhado que se convidasse para a próxima reunião um representante da secretaria 16 

de comunicação para orientação da criação de um site para maior divulgação dos 17 

trabalhos realizados pelo CMDPD. Ressaltamos novamente a importância da presença 18 

dos conselheiros e pontualidade para que o Conselho possa desenvolver seus 19 

trabalhos/projetos com precisão e responsabilidades. Nada mais havendo, a presidente 20 

deu por encerrada a reunião e eu secretária desse conselho Daniele Barros Calheiros 21 

lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela presidente Kátia Massini Jorge. 22 
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 25 

________________________      ___________________ 26 

    Daniele Barros Calheiros      Kátia Massini Jorge 27 

    Secretária         Presidente 28 


