
Conselho Municipal dos Direitos 

    Da Pessoa com Deficiência de Guaratinguetá 

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

de Guaratinguetá realizada no dia vinte e nove de agosto de dois mil e treze às oito 2 

horas e trinta minutos, realizada na Secretaria Municipal de Assistência Social sito à Rua 3 

Gama Rodrigues, quatrocentos e dez, Centro, reuniram-se o número legal de membros 4 

deste Conselho que assinaram o livro de presença. Estiveram presentes os seguintes 5 

membros, Jéssica de Souza, Daniele Calheiros, Ângela de Fátima Moreno, Pedro 6 

Sannini Andrade dos Santos, Isabel Aparecida da Silva Morais, Angélica Valéria dos 7 

Santos Correard, Isaltina Cortez, Júlio César Motta, Édson Luciano Domingos, Michele 8 

Virtuoso, Vanessa Teixeira de Oliveira, Cleiton Eduardo Antunes dos Santos, e a 9 

presidente deste Conselho Kátia Massini Jorge. Deu-se início a reunião com a leitura da 10 

ata anterior pela conselheira Jéssica de Souza que foi aprovada por unanimidade. A 11 

presidente Kátia Massini, conforme a pauta do dia apresentou dados do IBGE 12 

explanados pelo Sr Filipe Vieira do IBGE de Guaratinguetá na reunião anterior e 13 

informou que o custo é muito alto para se contratar uma pesquisa como havia sido 14 

sugerido. Um calendário de datas comemorativas foi entregue e todos receberam cópia. 15 

Cleiton se apresentou, representando o Telecentro, espaço que oferece à população da 16 

cidade, acesso a internet e também emite cartão de transporte para passageiros idosos 17 

e pessoas com deficiência (EMTU, TEP e TUG), o cartão CIPES. Apresentou o cartão 18 

da EMTU (modelo) para pessoas com deficiências ou com doenças. Foi citado o decreto 19 

de 1º de abril de 1992 sobre quais CIDS se enquadrariam como deficiências que 20 

impeçam a pessoa de trabalhar:deficiência física, visual e múltipla, HIV e doenças 21 

oportunistas. O Conselho se manifestou para fazer um Posto em Guaratinguetá. Dr. 22 

Silvio Luiz, médico perito, explicou o procedimento do cartão CIPES, (Idelfonso é 23 

presidente da Região Metropolitana, prefeito de São Bento do Sapucaí). Ficou acertado 24 

que o conselho enviaria um ofício para o prefeito para solicitar um posto de atendimento 25 

a pessoa com deficiência em Guaratinguetá, para EMTU. Isabel, representante do 26 

CAPS- Saúde Mental explanou que usuários estão se mobilizando para aquisição de 27 

transporte para serem utilizados no atendimento. Cleiton vai passar os CIDS para o 28 

Conselho. Até dezembro de 2014 os ônibus serão adaptados. Existe lei própria para 29 

adaptação dos terminais e a EMTU vai ter terminais adaptados. Foi informado que 30 
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Guaratinguetá é sub-região. Numa audiência pública estudantes do Grupo Revelia se 31 

manifestou. Sugestão para permanecer a TEP. Cadastrado com dois carros, informar o 32 

executivo para permanecer a TEP, ter representantes nas audiências públicas (Michele-33 

Trânsito) Apenas uma empresa, manter a TEP, fazer as devidas adaptações nos pontos 34 

de ônibus. A informação de que o ofício para o promotor Ricardo Reis Simillis, cobrando 35 

sobre acessibilidade, já foi encaminhado para Fórum. Ficou acertado que, juntamente 36 

com o Sr Edson, seria formada uma Comissão de Acessibilidade. Nada mais havendo, a 37 

presidente deu por encerrada a reunião e eu Daniele Calheiros lavrei a presente ata que 38 

será assinada por mim e pela presidente deste conselho Sra Kátia Massini Jorge. 39 
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