ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, as 14:00h,
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
e em seguida fez-se a leitura da Ata da reunião anterior. Sra Ana, relatou da
necessidade de consertos das rampas já existentes, da necessidade de construção
de mais e das vagas especiais. Foi enviado um convite ao Secretário de Obras para
participar da reunião, mas o mesmo não compareceu. Foi colocado de que durante
as reformas de prédios públicos só se cobrado a acessibilidade de porta.

Em

relação ao Plano Diretor do Município, foi relatado de que o mesmo não contempla a
acessibilidade. Sra Edna falou de que quando o plano diretor foi elaborado houve
muitas falhas e que no dia da reunião para a elaboração não havia nenhum
representante de entidades relacionado ao público com deficiência. Falou da
reforma realizada em seu comercio e deque não houve cobrança da parte da
fiscalização quanto a acessibilidade. Sra Ana relembrou das rampas construídas e
inacessíveis, das guias públicas que não foram construídas por falta de mão de
obra. Também lembrou que a Lei Federal deu prazo de até 2014 para a adequação,
e que só após esse período irá se gerar multa. Foram enviadas as propostas dos
Fóruns realizados à prefeitura, para que se façam as reformas e adequações
necessárias. Sr Zeca, reforçou de que é obrigação dos moradores fazer as calçadas
nas vias onde já há pavimentação. Também falou da importância de se estar
realizando reunião com a Camara Municipal de Vereadores para constante alerta e
conscientização. Sra Edna falou da importância de se estar em constante ação
educadora, e de que o plano diretor pode estar sendo adequado e atualizado todo
ano. Sra Ana falou do protocolo de pedidos de construção de novas rampas na praia
e de compra de duas cadeiras anfíbias, e que o Conselho tem por objetivo obter seis
cadeiras para os pontos na praia. Relembrou da importante do Conselho estar ativo
na questão da acessibilidade no Município. Sra Andrea falou das rampas mal feitas
nas escolas municipais, e que a maioria esta se soltando. Entre outros assuntos foi
falados das construções novas, que já estão se adequando a lei de acessibilidade,

da Caixa Economica Federal que utilizou um material no pioamento e não escorrega
e falou –se também da importância do cadastro estar em constante atualização.
Assim sem mais a tratar, Sra Ana deu por encerrada a reunião agradecendo a
presença de todos. E eu, Elisangela Canarin Ribeiro lavrei a presente ata que será
lida e assinada por todos os presentes.

