Ata do mês de junho do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência de Guaratuba, realizada na Câmara Municipal, no dia dezesseis de
junho de dois mil e onze, ás quinze horas, com a presença dos Conselheiros:
Paulo Alfonso, Maria Aparecida da Veiga,Izabel Semann, Maria do Rocio, Cleocir
Portella, Clodoaldo de Souza, Elisângela Canarin, Catia Silvano, Sônia Regina
Mafra, Elza Maia, Maria Salomé.A Presidente do Conselho Elza Maia começou a
reunião relatando um problema que está envolvendo Conselho. O Clube Guará,
entrou na Procuradoria Municipal com um pedido para fazer parte do Conselho
alegando que como participou da Conferência Municipal e foi escolhido para compor
o quadro de Conselheiros tem o direito de assumir a vaga. Fato este que após
verificado em Ata realmente participaram. Ocorreu que na época de publicação do
Decreto com os novos membros, os representantes do Clube Guará,foi impresso
como Sociedade Civil Atuante e logo após

a publicação os membros

representantes do Guará pediram desligamento junto ao Clube. Esse processo
encontra-se no Departamento Jurídico Municipal e aguardaremos o parecer final.
Também foi comentado sobre o Regimento Interno do conselho que precisa ser
revisto e ajustado para que seja dado preferência para participar do Conselho as
Entidades que desenvolvam trabalhos voltados as pessoas com deficiência, pois
esse ano teremos novamente a Conferência Municipal. Será feita uma comissão
para analisar o Regimento Interno; será composta pelos membros: Maria Aparecida
Veiga, Paulo Bianchin, Elza Maia, Elisângela Canarin e convidaremos um advogado
para nos auxiliar. Continuando Dona Elza falou que existe junto ao orçamento do
Bem Estar Social uma verba destinada aos Conselhos. Para o Conselho da Pessoa
com Deficiência o valor é de sete mil e duzentos reais e que já foram gastos hum
mil duzentos e sessenta reais para aquisição de uma cadeira anfíbia para o Projeto
Praia Acessível. Próximo assunto: A Semana da Pessoa Intelectual e Múltipla que

será na Feira de Verão nos dias vinte e três a vinte e seis de agosto, na Avenida
vinte e nove de Abril.. Para essa semana já foram acertados alguns eventos; dia
dezenove abertura da semana com um culto ecumênico na APAE ás dezenove
trinta horas. Dia vinte e três na Câmara Municipal, ás vinte horas, faremos uma
homenagem a algumas pessoas do município que trabalham na área de educação
especial. Também vamos conversar com Professora Selma de Paranaguá para
falar sobre essa Semana. Dia vinte e quatro abertura da feira a partir das treze e
trinta horas , sendo; tarde Alegre,onde teremos muitas brincadeiras , jogos e
apresentação de dança. Também solicitamos a Secretaria Municipal de educação
que elabore um concurso de Desenho e Redação que serão apresentados no
evento. Dia vinte e cinco iniciaremos o recadastramento e apresentação de
trabalhos dos alunos da APAE, a confirmar. Dia vinte e seis pela manhã atividades
no Ginásio de Esportes José Richa, organizados pelo Departamento de Esportes
Municipal. A tarde abertura da feira com bingo e apresentação da orquestra
sinfônica de Antonina. Além dessas atrações previstas também, teremos bazar e
barracas com produtos artesanais. Próximo assunto; carrinhos para supermercados.
Enviaremos uma sugestão aos principais supermercados da cidade,para adquiram
carrinhos especiais,para que pessoas com deficiência e idosos para que possam
utilizar para fazerem suas compras.Outros assuntos ; Dona Elza explicou em como
está o andamento do Projeto de revitalização da Avenida Vinte e Nove de Abril,
para a criação das vagas especiais. Primeiramente será feita reunião com os
proprietários dos imóveis para definir aprovação e custos. Sem mais assuntos para
o dia,eu Paulo Alfonso digitei e assino a presente Ata, juntamente com os demais
presentes.
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