
Conselho Municipal dos Direitos 

    Da Pessoa com Deficiência de Guaratinguetá 

Ata número três da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 1 

com Deficiência de Guaratinguetá do dia vinte e sete de junho de dois mil e treze, 2 

realizada na Secretaria Municipal de Assistência Social sito à Rua Gama Rodrigues, 3 

quatrocentos e dez, Centro, reuniram-se o número legal de membros deste Conselho 4 

que assinaram o livro de presença. Estiveram presentes os seguintes membros Jéssica 5 

Sousa, Daniele Calheiros, Ângela de Fátima Moreno, Maria José Bassanelli Jacó, Luis 6 

Gustavo Motta Giovani, Marcos Tadeu da Silva, Júlio César Motta, Isaltina Cortez, Édson 7 

Luciano Domingos, Inácio Bianch e a presidente deste Conselho Kátia Massini Jorge. A 8 

Conselheira Maria Stella Egreja da Costa teve sua ausência justificada por motivos de 9 

férias. Após a leitura da ata anterior, deu-se  início da reunião do dia, a senhora Kátia 10 

relatou sobre o Evento realizado sobre a inclusão de pessoas com deficiência no 11 

mercado de trabalho. Foi abordado o fato de muitas lojas terem proporcionado vagas 12 

para deficientes, mas muitos deles não estarem preparados profissionalmente para 13 

ingressar no mercado de trabalho. Em seguida foi apresentado pelo Senhor Luis 14 

Gustavo do Departamento de trânsito uma orientação sobre a utilização e critérios 15 

básicos de acessibilidade das pessoas com deficiência no transporte público dando 16 

continuidade a reunião foi sugerido um levantamento sobre o banco de dados e Censo a 17 

serem elaborados por este  Conselho, a senhora Ângela de Fátima apresentou  relações 18 

de dados de alunos  portadores de alguma deficiência nas escolas municipais de 19 

Guaratinguetá ,foi solicitado à secretária  um ofício  a ser encaminhado ao Prefeito sobre 20 

a elaboração do Censo. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, 21 

agradecendo a presença de todos. E eu Secretária deste Conselho Daniele Calheiros, 22 

lavrei a presente ata que se aprovada será assinada por mim e também pela presidente 23 

Sr.ª Kátia  Massine Jorge.  24 
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 26 
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_______________________   ____________________    28 

Kátia Massini Jorge                                             Daniele Calheiros 29 

Presidente                              1° Secretária 30 


