
Conselho Municipal dos Direitos 

    Da Pessoa com Deficiência de Guaratinguetá 

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

Guaratinguetá realizada no dia primeiro de agosto de dois mil e treze ás oito horas e trinta minutos, 2 

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

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

Estiveram presentes os seguintes membros, Maria José Bassanelli Jacó, Luis Gustavo Motta Giovani, 5 

Marcos Tadeu da Silva, Júlio César Motta, Édson Luciano Domingos, Maria Stella Egreja, Michele 6 

Virtuoso, Inácio Bianchi e a presidente deste Conselho Kátia Massini Jorge. A Conselheira Daniele 7 

Calheiros teve sua ausência justificada e Jéssica Sousa por motivos de férias não pode comparecer a 8 

reunião. Deu-se início a reunião do dia, com a presença do Sr. Felipe Vieira do IBGE de Guaratinguetá, 9 

na qual apresentou dados sobre o último censo realizado referente a quantidade de pessoas com 10 

deficiência  e o tipo de deficiência em Guaratinguetá. Sr. Felipe explicou que o Censo é realizado a cada 11 

dez anos pelo governo Federal, na esfera Municipal não ocorre o Censo ,pois a própria Prefeitura teria 12 

que contratar uma empresa para este trabalho . Em seguida foi discutida a planilha de dados referente 13 

ao Censo com a população de pessoas com deficiência deste município, a presidente sugeriu que se 14 

colham dados do PSF e que seja feito um cruzamento de informações para obter dois dados, inclusive 15 

com as demandas por bairros, com o objetivo de ter uma melhor logística nas ações deste conselho. Sr. 16 

Felipe se prontificou a fornecer para próxima reunião dados mais precisos, como o número de pessoas 17 

com deficiência por bairro e quantidades de calçadas que possuem rampas na cidade. Em seguida foi 18 

discutido novamente sobre a acessibilidade nos locais como Prefeitura e casas do CDHU, se há algum 19 

órgão fiscalizador que possa analisar os acessos nestes lugares, para esclarecimentos de algumas 20 

dúvidas foi solicitado para próxima reunião a presença do Secretário do Planejamento. A presidente 21 

abordou o fato dos Conselheiros buscarem informações sobre benefícios que os munícipes possam ter, 22 

mas desconhecem, como por exemplo, óculos, fraldas, orteses e etc. Em seguida o Conselheiro Gustavo 23 

do Departamento de Trânsito expôs que haverá uma audiência Pública na Câmara Municipal sobre a 24 

Empresa de Transporte Urbano, nessa audiência será o grande momento para discutir e reivindicar 25 

meios de acessibilidade as pessoas com deficiência. Logo após, foi proposto pela presidente a 26 

importância deste Conselho fazer uma maior divulgação sobre a conscientização das datas 27 

comemorativas das Pessoas com Deficiência, como por exemplo, dia internacional da pessoa com 28 

deficiência, e solicitou a secretária a atualização do calendário para estabelecer metas das ações deste 29 

Conselho. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente Kátia encerrou a reunião, agradecendo a 30 

presença de todos. E eu, lavrei a presente ata que se aprovada será assinada pela presidente Sr.ª Kátia 31 

Massini Jorge.  32 

__________________ 33 

Kátia Massini Jorge 34 
presidente 35 


