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Ata 08/2012 Data: 24/10/12
Ata 08/2012 do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizada no dia
24/10/2012, às 15:00 na Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social com a presença
dos Conselheiros: Paulo Bianchin, Elisângela Canarin, Cleocir Portella, Maria do Rocio, Sônia
Regina, Ana Maria Bianchin e Marcos Fedato e tendo como pautas: 1) aprovação da ata
07/2012, 2)Protocolo solicitando guias rebaixadas, 3)protocolo solicitando alteração das vagas
especiais na praia central, 4)programação para atendimento projeto praia acessível, 5)outros
assuntos.Após a leitura da ata anterior e sendo aprovada,passamos ao item dois e três,
protocolo de guias rebaixadas e vagas especiais na praia central. A Presidente do Conselho Sra.
Ana Maria explicou sobre os protocolos, que desta forma é uma maneira do conselho estar
cobrando e fiscalizando.Programação para atendimento no Projeto Praia Acessível temporada
2012/2013. Em conversa com o Secretário do Bem Estar e Promoção Social Sr. Lao, o mesmo
garantiu que a Secretaria,dará novamente todo o apoio necessário para a o atendimento,
cedendo funcionários e veiculo para o transporte dos materiais. Também conversaremos com o
secretário Municipal de Saúde, Sr. Alex, para novamente termos a ajuda dos agentes de saúde
para trabalharem nos meses de dezembro e janeiro. Quanto a Ampliação do Projeto, foi
solicitado a Prefeita Municipal compra de mais cadeiras, construção de rampa e outros
equipamentos. Em resposta enviada ao Conselho e lida em reunião a Prefeita Municipal, falou
que o Estado irá investir nesse Projeto em todo o litoral do Paraná, inclusive em Guaratuba. Em
contato com o Escritório Regional de Paranaguá, marcamos uma reunião segunda feira com a
Sra. Ruth Lima , para discutirmos juntos como o Estado atuará em Guaratuba na ampliação do
Projeto Praia Acessível. Sem mais assunto finalizamos. Guaratuba, 24/10/2012.

