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

Deficiência de Guaratinguetá realizada no dia trinta e um de outubro do ano de dois 2 

mil e treze às oito horas e trinta minutos em Guaratinguetá na Praça Condessa de 3 

Frontim, Centro, na sala de capacitação da Secretaria Municipal de Educação. Presentes 4 

os Conselheiros que assinaram o livro de presença: Jéssica de Sousa, Maria José 5 

Bassanelli Jacó, Dra Maria Stella Egreja da Costa, Isabel Aparecida da Silva Morais, 6 

Angélica Valéria dos Santos Correard, Kátia Massini Jorge, Júlio Cesar Motta.  A 7 

presidente leu a ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade. A presidente 8 

Sra. Kátia Massini, com anuência deste conselho promoveu uma ação social em respeito 9 

às solicitações das pessoas com deficiência, e enviou um ofício ao prefeito com 10 

assinaturas das mesmas e dos seus familiares solicitando a continuidade do Transporte 11 

Especial de Passageiros (TEP). A alegação coerente diz respeito à nova frota de ônibus 12 

adaptado para o transporte de pessoas com deficiência na mobilidade, mas o mesmo 13 

ainda não oferece todo o serviço de acessibilidade a essa demanda, a TEP é um grande 14 

serviço, uma conquista e ainda é necessária em nosso município.  Além do fato que 15 

existem casos clínicos graves, os quais os serviços de ônibus urbano não poderão ser 16 

utilizados como transporte seguro. Neste abaixo assinado, pelo menos 100 famílias 17 

aderiram ao mesmo. O secretário municipal de administração respondeu confirmando o 18 

recebimento do documento, acrescentando que o tema será considerado pela gestão, e 19 

que nenhum benefício será suprido. Resolução do Conselho: comparecer às licitações 20 

referentes ao tema, uma vez que as licitações são abertas ao público. A presidente deste 21 

conselho, Kátia Massini Jorge fez um convite a todos para organizarem junto um plano de 22 

ação para o evento do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a ser realizado no 23 

dia 03 de dezembro deste ano. Com objetivo principal de conscientizar a comunidade nas 24 

questões da acessibilidade, o reconhecimento das deficiências, e principalmente a 25 

profilaxia em torno destas questões. Como a elaboração de um manual de “Dicas para a 26 

gestante”. E a “Multa Moral”. Outro assunto discutido foi sobre a confecção de um crachá 27 

de identificação dos membros do Conselho, titulares e suplentes. Devem estar prontos 28 

para a primeira semana de dezembro, custeados pela Secretaria Municipal de Assistência 29 

Social. Ana – secretária dos conselhos – enviará um e-mail para os conselheiros que, por 30 

sua vez, deverão respondê-lo enviando seus dados atualizados e uma foto para a 31 

confecção do crachá de identificação. Próximo assunto abordado foi a necessidade e a 32 

organização de uma visita ao EMTU. A proposta é organizar uma comissão significativa 33 



de conselheiros (Julio, Kátia, representantes dos serviços urbanos e da instituição Irmão 34 

Altino) e realizar uma visita à antiga garagem da empresa Pássaro Marrom e outras 35 

empresas afins. Deverá acontecer no dia 03 de dezembro marcando o início das 36 

atividades referentes ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Os conselheiros 37 

fizeram uma proposta de elaboração de folder informativo e multa moral. Enviar um ofício 38 

à Prefeitura solicitando o custeio desse material (Secretaria de Comunicação ou 39 

Secretaria de Assistência Social). O material deve estar impresso até a primeira semana 40 

de dezembro para ser utilizado nas atividades e ações de conscientização que serão 41 

realizadas na semana do dia 02 ao dia 06 de dezembro, principalmente no dia 04 com a 42 

tenda instalada na praça. Após foi discutido sobre a divulgação das ações nos meios de 43 

comunicação: rádio e jornais. Ana elaborará um texto informativo sobre as ações para os 44 

jornais e revistas. As comunicações na rádio deverão acontecer na última semana de 45 

novembro – 25 a 29 de novembro – para divulgar as ações da semana. Finalmente 46 

conclui-se o evento com as determinações das funções na ação de panfletagem e 47 

conscientização na praça – dia 04 de dezembro a partir das 13h. Apresentação e 48 

divulgação dos trabalhos realizados pelas diversas instituições que atendem as pessoas 49 

com deficiência. Organizar um cronograma para que as instituições tenham 50 

representantes no local. Kátia irá enviar um ofício à Prefeitura solicitando tenda 51 

(Secretaria de Turismo) e à SAEG solicitando água. Mobilizar a Fatea para a presença 52 

dos Enfermeiros da Alegria e profissionais que possam medir a pressão da população. 53 

Verificar com Márcia – Associação Comercial – a possibilidade de custearem um carrinho 54 

de pipoca, propor uma parceria no custeio. Foi abordada a possibilidade de alguns 55 

conselheiros irem a Tribuna na Câmara Municipal, no dia 05 de dezembro para solicitar 56 

espaço para apontar as principais questões referentes aos direitos e necessidades das 57 

pessoas com deficiência do município, principalmente a respeito da TEP. A conselheira 58 

Jéssica divulgou o evento referente ao I Congresso Internacional da Saúde da Pessoa 59 

com Deficiência (I CISPOD), em Brasília de 06 a 08 de dezembro. Conselheiros e 60 

pessoas com deficiência possuem incentivos e benefícios para participação. Site: 61 

www.cispod.com.br.  Mudança do dia da reunião em novembro para o dia 21. A reunião 62 

será adiantada com a finalidade de termos tempo de discutir e arranjar os últimos 63 

detalhes das ações planejadas. Nada mais havendo, a presidente deu por encerrada a 64 

reunião e eu Jéssica de Souza lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela 65 

presidente deste conselho Sra Kátia Massini Jorge. 66 

 67 

____________________      ___________________ 68 

    Jéssica de Sousa        Kátia Massini Jorge 69 

presidente 70 

http://www.cispod.com.br/

