Ata do I Fórum Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de
Guaratuba, realizado no dia vinte e cinco de abril de dois mil e onze,
realizado pelo Conselho Municipal dos direitos da Pessoa Deficiente em
parceria com a Prefeitura Municipal de Guaratuba e Secretaria Municipal
do Bem Estar e Promoção Social. Tendo como tema; Direitos da Pessoa
com Deficiência, CONHECER PRA EXIGIR, com o palestrante Mauro
Nardini, Presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Parana´.
Participaram a Prefeita Municipal Evani Justus, o Secretario Municipal do
Bem Estar e Promoção Social, Lao Miotto, o Secretario Municipal da
Saúde Alex Antum, Jarbas Pinto Presidente da Associação dos Engenheiros
e Arquitetos de Guaratuba, Mario Natalino Departamento de Turismo,
Edson Juarez da Silva Departamento de Esportes, a Professora Siana da
equipe de educação especial do Estado, representando o Secretario
Estadual de Educação Flávio Arns, professores e profissionais do
município. Após a Palestra principal, a Sra.Elza Maia Presidente do
Conselho Municipal, apresentou aos presentes o Projeto Praia Acessível,
onde explicou como vai ser desenvolvido esse Projeto e os recursos
necessários para sua realização. A Sra. Prefeita, elogiou muito , e colocouse a disposição para que no final do ano esse Projeto esteja em pleno
funcionamento. Após a Palestra foram feitos grupos de trabalhos, onde
foram feitas várias propostas de trabalho, visando a acessibilidade e o bem
estar da pessoa com deficiência, sendo: adequar com as normas de
acessibilidade os órgãos públicos, pontos turísticos, escolas, transporte
coletivo, escolar, capacitar pessoas com deficiência para o mercado de
trabalho, participação da sociedade em projetos, trabalho de
conscientização junto as famílias, atendimento domiciliar,adequação da
rede bancária, banheiros adaptados na praia e melhor acessibilidade nas
ruas Menelau Torres e Nicolau Abagge. Essas propostas serão analisadas e
trabalhadas durante o ano. E assim finalizamos o I FÓRUM MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE GUARATUBA.
Eu Paulo Alfonso relatei a presente e assino a presente ata, as demais
assinaturas dos participantes ficarão anexa a essa ata.

