ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DO DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ata 05/2012 Data: 15/06/2012
Aos catorze dias do mês de junho do exercício de dois mil doze, reuniram-se
nas dependências da Secretaria Municipal do Bem Estar Social, a Sra Ana
Maria Presidente deste Conselho,Sra Paulo Secretario Execultivo dos
Conselhos Municipais,Sra Maria Aparecida Vice Presidente deste Conselho ,
Sra Isabel, Sra Rocio,Sr Mario Natalino,Sr Marcos a fim de deliberarem sobre
as seguintes pautas:Leitura da Ata anterior,Eventos em Morretes,Guias
rebaixadas na Av 29 de Abril,ônibus da Empresa Ganusa,Bebedouro para
alunos com PCd`s nas Escolas .Após a leitura da Ata da reunião anterior pela
Sra Rocio, Sr Marcos solicitou um levantamento de problemas relacionados no
município no que diz respeito as pessoas com deficiência, pois um conhecido
seu ,tem interesses no desenvolvimento de projetos, a Sra presidente então
solicita que esta pessoa procure pessoalmente este Conselho , e participe de
uma reunião para melhores esclarecimentos.Sra Ana informa que o aluno da
Apae com problemas dentários , já fora atendido correndo os trâmites
necessários.Após o relato a Sra presidente realizou agradecimentos pela
organização na Conferência, e em seguida informou sobre um convite feito
pelo /Adetur/Agência de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral do
Paraná/ de um evento que acontecerá dia 08 de agosto do corrente,no
município de Morretes, para divulgação do Projeto Praia Acessível.Em seguida
foi abordado sobre a atualização de cadastros das pessoas com deficiência,
citada pela Sra Rocio durante os dados expostos na Conferencia , e alertado
para atualização pela Exma Prefeita Evani,a Sra Isabel comenta que os dados
da Educação quanto aos alunos matriculados são do senso escolar deste ano,
sendo assim informações corretas.Ficando a rever os cadastros do município.
A Sra Presidente relatou sobre o trabalho da Secretaria de Obras , que não
estão atendendo ao solicitado,as adequações nas rampas e acessibilidade no
município, quanto as normas da ABNT.Comentou-se também sobre a
necessidade de criar uma Comissão Fiscalizadora para repassar a Sra
Prefeita, sobre mapeamento municipal quanto Acessibilidade e Diagnóstico das
pessoas da pessoas com deficiência.Quanto a situação de transporte , Sra Ana
ligou para Empresa Ganusa , falou com a Sra Silvana filha do proprietário,
solicitando que fosse agendado um horário para esclarecimentos sobre
contrato da empresa /prefeitura, não obtendo respostas.
Sendo assim não havendo nada mais a ser relatado eu Isabel Cristina
S.J.Guidini , lavrei a presente ata que será por mim assinada e demais
presentes

