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

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, as 14:00h, reuniramse 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, informou que no Mercado Baía
Azul a fiscalização irá atuar. Enalteceu o Jornal, que publicou uma foto sobre a
acessibilidade do comercio e da Avenida 29 de Abril. Que mesmo sendo prédios
antigos realizaram obras favorecendo a acessibilidade. Relatou da reunião realizada
com a Sra Ruth Lima, onde a mesma falou que o Estado irá arrumar parceiros para
se unirem ao Conselhos; porém o mesmo deveria se colocar em frente em relação
aos outros

Conselhos. Talvez o Estado compre cadeiras e materiais para o

Município, mas relembrou de que o Município que deve arcar com a aquisição
desses materiais. A Sra Ana entregou a reinvindicação para a Sra Ruth devidamente
assinado. A Sra Presidente apresentou os dois modelos de cadeiras anfíbias para
compra; sendo estas A do modelo IPANEMA e a do modelo TROPICAL, após todos
analisarem os modelos e posteriormente houve a escolha do modelo IPANEMA a
ser adquirida. Sra Ana pediu para que o Sr Paulo faça o protocolo de compra. O
próximo assunto foi a provável data de inicio do Projeto Praia Acessível. Sra Ana
apresentou prováveis datas, sendo a escolhida a do dia vinte e dois do mês de
dezembro de dois mil e doze, com inicio as dez horas da manhã. O Projeto deve
contar com a parceria da Secretaria da Saúde, contará com alunos da APAE e
pessoas com necessidades especiais do Município. Foi colocada a necessidade de
se enviar convites a todas as pessoas com deficiência que já participaram do Projeto
no verão passado e que tem cadastro no Conselho. Sr Marcos irá verificar com a
Profª Trindade, coordenadora do Curso de Pedagogia da Faculdade ISEPE, da
possibilidade de se contar com a participação de estagiários no Projeto. Colocou
ainda que irá conseguir pelo menos quatro guarda sol para utilização na areia. Ainda
sobre o Projeto foi colocado a necessidade de se ampliar o atendimento em mais
três pontos na orla da praias, onde Sr Marcos indicou as praias de Brejatuba,
Caieiras e em frente ao Hotel Vila Real. Sra Ana colocou a necessidade de se

colocar uma rampa em frente ao Comercio do TED. Da necessidade de se ter
bandeiras de sinalização nos pontos mais estratégicos possíveis.

Sr Portella

perguntou se haveria possibilidade de se colocar uma cadeira ao lado do ônibus,
com o pessoal da saúde. Sra Ana ira conversar com o Secretario de Saúde Sr Alex,
para saber da colaboração dos agentes comunitários no Projeto. Sra Ana falou da
necessidade de mais agentes para auxiliar nas cadeiras; de se ter agua, fichas para
o cadastro disponíveis nas tendas de atendimento , das camisetas do Projeto para
facilitar a identificação dos voluntários e conselheiros. Sr Portella relembrou da
necessidade de conseguir patrocínios para a aquisição dos materiais necessários,
como por exemplo o Banco do Brasil, Paraná Banco e Instituto Confiance. Todos os
membros presentes concordaram com a proposta. Sra Sonia, falou do atendimento
do dentista para os alunos da APAE, que o profissional atende os casos possíveis,
mas que aqueles com mais comprometimento necessita de maior e melhor
estrutura; o que o Município ainda não tem. O Conselho irá averiguar se o Hospital
Municipal poderá proporcionar esse atendimentos às crianças. Essa averiguação se
dará a princípio através de oficio direcionado aos Sr Secretario de Saúde. Outo
assunto foi a adaptação dos ônibus, que ainda não aconteceu. Foi visto o
Decreto__________ Artigo 38, paragrafo 3, que trata desse assunto. Assim se
decidiu que será levado ao conhecimento do Sr Promotor, para que se faça cumprir
com a Lei. 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.

