ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIENCIA
Ata 04/2012 Extraordinária - Data: 17/08/2012
Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, as 15:00h, reuniram-se
nas dependências da Secretaria Municipal do Bem Estar Social, os membros do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A presidente do Conselho Srª Ana Maria
deu inicio a reunião cumprimentando a todos os presentes fez um breve repasse de como
foi o Congresso Estadual, das adaptações dos hotéis e das vans utilizadas. Srº Marcos falou
de sua participação no evento e que a proposta que defendeu infelizmente, não foi
aprovada. O principal assunto da reunião é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiencia
Intelectual e Multipla, com o tema: “EM BUSCA DA IGUALDADE. ESTAMOS AQUI, do dia
21 a 28 de agosto; houve proposta sobre a programação, na divulgação, nas participações
das entidades de educação e Conselhos da cidade. No dia 20 de agosto, segunda-feira, a
Srª Ana e demais membros do Conselho irão a reunião da Câmara Municipal para convidar
as autoridades e falar sobre Semana da Pessoa com Deficencia Intelectual e Multipla e do
cronograma da mesma, no dia 23 de agosto, quinta feira,haverá uma tarde de atividades
esportivas adaptadas no Ginásio de Esportes José Richa, com a participação dos alunos da
APAE e da APADVG, neste dia será servido um lanche para as crianças. No dia 24 de
agosto, sexta-feira, será realizada a Blitz da Acessibilidade, com uma caminhada na
Avenida 29 de Abril, com início as nove horas, saindo da praia central em direção a Praça
Central, neste dia se conta com a presença dos alunos da APAE, APADVG, MAGISTÉRIO,
CLASSES ESPECIAIS do Município, como objetivo de conscientizar o comercio das
importância de se ter acessibilidade, sendo distribuído folders informativos. Srª Sonia
colocou que não se deve colocar ainda os adesivos de acessibilidade nos estabelecimentos
comerciais, que este momento é de conscientização. Srº Marcos descorda e afirma que se
deve ser mais rígido com os mesmos. Contudo o Conselho decide que neste primeiro
momento deverá ser um alerta; relembrando de que a Prefeitura só liberará o alvará se o
estabelecimento estiver de acordo com as leis da acessibilidade. No dia 27 de agosto,
segunda-feira, as quatorze horas, haverá o encerramento da Semana, na APAE, onde os
alunos farão apresentações de danças e mostra dos trabalhos realizados pelos mesmos. Srª
Ana Maria colocou das dificuldades das rampas de acessos que estão sendo feitas nas vias
do município, falou do restaurante que já esta com uma perspectiva de acessibilidade e da
importância de se ter uma fiscalização mensal em relação a acessibilidade. Informou
também que Maristela Funk, recebeu sua carteira de Passe Livre Estadual e Federal. Sem
mais assunto a Srª deu como encerrada a reunião extraordinária do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiencia e eu, Elisangela Canarin Ribeiro lavrei a presente ata
que será lida e assinada por todos os presentes.

