ATA DE REUNIÃO DO C.M.P.D

Aos um dia do mês de março de dois doze, as 15:00h, reuniram-se nas
dependências da Secretaria do Bem Estar Social, os membros do Conselho
Municipal da Pessoa com Deficiencia. A presidente Srª Ana Maria deu inicio aos
trabalho cumprimentando a todos os presentes e agradeceu a participação no
Projeto Praia Acessível, passou a palavra ao Srº Paulo que fez um breve relato de
como foi o Projeto, falou da participação de Srº Marcos que pode estar dois dias
trabalhando na praia, relembrou do trabalho do estagiário Elton, que foi muito
importante nas atividades. Srª Ana enfatizou a importância do Projeto e da
participação de todos para que seja cada vez mais eficaz, já que se pode notar que
a maior dificuldade foi o esforço físico de se fazia necessário a todo momento. Foi
relembrado das atividades realizadas durante o Projeto em outros pontos como no
Morro do Cristo; onde o estagiário Elton fez atendimento durante um hora. Srª Ana
enfatizou que no decorrer do Projeto foram realizados muitos esclarecimentos. Srº
Paulo falou da importância de fazer uma matéria sobre o Projeto no Jornal local e
demais meios de comunicação, da importancia de se fazer um mural de fotos nos
pontos principais da cidade e o fato de se realizar um calendário para o atendimento
dos alunos com deficiência das Escolas Municipais, oportunizando assim o acesso
desse alunado a praia. Srª Ana mostrou novos modelos de cadeiras e esteiras para
o próximo ano, com o objetivo da aumentar o atendimento do Projeto em até três
locais a mais. Srº Paulo irá ver o orçamento do conselho para novas realizações. Srº
Marcos relembrou das plantas e projetos deixados por D. Elza ex-presidente e
membro do Conselho, as mesmas podem ter a possibilidade de serem enviadas ao
Consul do Japão para futuras verbas, este assunto será analisado nas próximas
reuniões. Sª Ana falou da mãe de deficiente auditivo, que a procurou para saber se
há um emblema, adesivo, para identificação dos deficientes para maioro segurança,
onde foi nformada de que há. A presidente conversou com Srº Jesus em relação as
rampas de acesso que estão fora das normas e pediu resoluções desses problemas,
Srº jesus se prontificou a estar adequando as rampas. Foi falado sobre a verificação
das vagas dos cadeirantes e idosos, em relação aos prédios públicos onde falta a
acessibilidade. Srª Rocio falou das cadeiras do Projeto, relembrando da importância
do cuidado com as mesmas pois são feitas de tecido e, que duas já foram refeitas,

sendo sempre lubrificadas e revisadas. Lembrou dos toldos que em alguns dias não
foram usados devido ao vento constante, onde depois foram colocadas barracas e
uma Kombi

para melhor atendimento. Da repercussão após ter sido feita

reportagem pela RPC TV. Srª Rocio falou que esteve com a Srª Prefeita para que se
possa no ano que vem treinar e equipar melhor a equipe de atendimento do Projeto;
também lembrou da caminhada e do acesso a informação disponíveis durante o
percurso. Srº Marcos relatou da filha da Srª Benedita que falou de fazer muletas,
cadeiras na Faculdade Tecnica, o que ficou decido entrar em contanto
posteriormente. Srº Marcos também sugeriu que se façaa realização do Projeto
Praia Acessível nos finais, onde cada final de semana um conselheiro fica
atendendo; este assunto será discutido e decidido nas próximas reuniões. Srª Ana
falou do orçamento dos folders educativos que ficou em R$ 40,00 o milheiro, onde
cabe decidir se haverá patrocínio ou não; ficando a decidir. Srª Ana falou de uma
denuncia de mal atendimento no Pronto Socorro, que já foi esclarecida e resolvida
com as autoridades competentes e envolvidas. Foi falado do Srº Lázaro, que esteve
na Secretaria da Educação e foi um pouco ríspido com a Srª Ana, o qual pediu-lhe
uma passagem para Paranagua com intuito de buscar fraudas geriátricas para a sua
“entidade”, porém não tem veracidade o objetivo do pedido. Foram colocados outros
assuntos a serem pautados nas próximas reuniões, como outro orçamento de
folders; passe livre para pessoas com deficiências; locais para serem colocadas as
fotos; a acessibilidade no transporte escolar; cartilha informativa para empresas;
verba com Secretaria da Educação; carimbo para o conselho; pedido de placas de
sinalização, verificação de possibilidades de doação de cadeiras para deficientes
praticarem esportes; reunião com a ACIG para esclarecimento sobre acessibilidade.
Sem mais para o momento a Srª Ana, presidente do Conselho deu por encerrada a
reunião, e eu, Elisangela Canarin Ribeiro lavrei a presente ata que será lida e
assinada por todos.

