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CMDPD ata 02/2015- reunião ordinária 

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

Guaratinguetá (CMDPD) realizada no dia vinte e seis de março do ano de dois mil e quinze às oito 2 

horas e trinta minutos em Guaratinguetá na Praça Condessa de Frontim, Centro, na sala de 3 

capacitação da Secretaria Municipal de Educação. Presentes os Conselheiros que assinaram o livro de 4 

presença.  A ata da reunião anterior foi lida e aprovada. A presidente Kátia Massini deu início na 5 

seguinte pauta: 1) A visita a empresa que disponibilizou vagas para as pessoas com deficiência 6 

distribuidora da Coca-cola na região de Guaratinguetá foi realizada pela presidente que informou o 7 

CMDPD das condições físicas da empresa, considerando impróprias e inadequadas, sem estrutura 8 

para o trabalho, porém o salário atrativo (R$ 1.700,00) e plano de saúde. Verificou-se que falta 9 

acessibilidade, que o material é perigoso, ambiente quente e sem ventilação e com muitas abelhas. 2) 10 

Jéssica informou sobre a inauguração do observatório de juventude na FATEA. O UNISAL possui o 11 

observatório de violência nas escolas que pode estabelecer uma parceria com o Conselho para 12 

desenvolver um instrumento de verificação de inclusão nas escolas do Município. Senhora Lígia 13 

Carrígio está desenvolvendo o Plano Estadual de Educação com sala de recursos para autistas. A 14 

Jéssica sugeriu que fossem utilizados os formulários, pontos para identificar. 3) Na próxima reunião 15 

haverá eleição para recomposição do conselho e de votação de diretoria para o biênio 16 

2015/2017. A Conselheira Stella fará divulgação nas rádios locais e serão encaminhados e-mails, 17 

solicitando às entidades indicações para participarem do Conselho, cuja votação em assembleia geral 18 

ocorrerá no dia 30 (trinta) de abril do ano corrente, na sala de capacitação da Secretaria de Educação, 19 

Praça da Estação com início previsto para às 08h30 (oito horas e trinta minutos). Nada mais havendo, 20 

a reunião foi encerrada e eu Daniele Barros Calheiros, secretária do CMDPD, lavrei esta ata que será 21 
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