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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 nove de maio do ano de dois mil 2 

e quatorze 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: Luciana Brum Barboza Torres, 5 

Ângela de Fátima Moreno, Dra Mônica Amoroso de Oliveira,  Cristiano Henrique Zaccaro, 6 

Angélica Valéria dos Santos Correard,  Kátia Massini Jorge, Júlio César Motta, Prof. Dr. 7 

Inácio Bianchi que assinaram o livro de presença e Ana Lúcia Stiebler Caltabiano, 8 

secretária dos conselhos da SMAS. As conselheiras Daniele Barros Calheiros e Dra Maria 9 

Stella Egreja da Costa justificaram sua ausência por e-mail. Foram convidados: Filipe 10 

Vieira, funcionário do IBGE e  o Secretário Municipal do Planejamento, Sr Luiz Augusto 11 

Barbosa Gonçalves. Após leitura e aprovação da ata anterior deu-se início a pauta: 1) A 12 

presidente do CMDPD, Kátia, dirigiu-se ao Secretário para perguntar sobre as questões 13 

de acessibilidade no Município de Guartinguetá, citando a falta de toldos em parada de 14 

ônibus, ônibus adaptados, semáforos sonoros, piso tactil, adaptação de praças, 15 

pavimentação dascalçadas, rampas para cadeirantes, etc. O Secretário do Planejamento, 16 

Sr Luiz Gustavo esclareceu que as adaptações de pequeno porte são de 17 

responsabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos e que algumas dificuldades se dão 18 

devido as consequências que surgem nas estruturas para que se possa efetivar as 19 

adaptações como, por exemplo, localização de postes impossibilitando a construção de 20 

rampas. O Secretário afirmou que a Prefeitura precisa de dados estatísitcos para que 21 

possa realizar um estudo e um planejamento efetivo. Felipe do IBGE apresentou a 22 

pesquisa de que dispõe, dados sem especificidade da localização e da movimentação das 23 

pessoas com deficiência por ser por amostragem, ou seja, uma pequena parte do 24 

município, região determinada aleatoriamente, modo impróprio para retratar toda a 25 

realidade, senão, pelo menos incompleto e impreciso. O Secretário esclareceu que   26 

dessa forma o poder público os tinha,  portanto sua expectativa em relação a esta reunião 27 

foi frustada, a pesquisa precisava ser aperfeiçoada. Então, uma idéia de colocar uma 28 

câmara em um cadeirante para que se pudesse visualizar suas dificuldades foi aceita. 29 

Felipe do IBGE, Júlio e Jéssica ficaram incumbidos da tarefa da filmagem. 2) A presidente 30 
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solicitou um ofício requisitando adequação nos pontos que atendem às instituições, tais 31 

como: APAE, ILA, Hospitais e Pronto Socorro. Este ofício será acompanhado do vídeo 32 

que será editado. 3) Para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 03 (três) de 33 

dezembro, o CMDPD solicitará parcerias com o comércio local através da Associação do 34 

Comércio de Guaratinguetá, sugerindo adesão ao dia “free” da Pessoa com Deficiência, 35 

ou pelo menos 50% de desconto nas lanchonetes e restaurantes. Solicitará da Secretaria 36 

de Turismo um show na praça do centro e da Secretaria da Assistência a impressão da 37 

“Multa Moral” e do “Guia Informativo” para serem entregues neste dia. 4) As visitas às 38 

Entidades: Irmão Altino será realizada pelos conselheiros Angela e Kátia; ILA por 39 

Cristiano e Angélica e APAE por Mônica e Inácio. Nada mais havendo, a presidente  40 

encerrou a reunião e eu Ana Lúcia Stiebler Caltabiano, secretária dos conselhos da 41 

SMAS, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela presidente deste conselho 42 
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