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Ata da II Conferência Macro Regional - Data: 31/05/2012

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Guaratuba, Paraná, sediou nos dia 31/05/2012 a
01/06/2012 a II Conferência Macro Regional da Pessoa com Deficiência, realizada no Hotel Santa Paula ,
abrangendo os Municípios da Região Metropolitana de Curitiba e Litoral Paranaense. Nos dias 21/05 a 31 /05
foram recebidas as inscrições via internet e os demais participantes inscreverem-se no local dos 01/06.

A

Conferência teve como tema central: “Um olhar através da Convenção da ONU, novas perspectivas e desafios. E
como objetivos; debater o tema e eixos temáticos propostos;organizar o preenchimento de propostas a serem
deliberadas na plenária;eleger e referendar os delegados natos e eleitos para a Conferência Estadual que será
realizada nos dias 13 e 14 de agosto de 2012 em Curitiba.Os trabalhos no dia primeiro de junho iniciaram no período
da manhã com credenciamento e café da manhã para os participantes,abertura solene com a presença de
autoridades locais e momento cultural com a apresentação da Escola APADVG ( Associação de pais e amigos do
deficiente visual de Guaratuba ). Em seguida foi lido o Regimento Interno da Conferência pelo Sr. Marcelo
Rodrigues. Após a aprovação do Regimento, deu-se inicio a Palestra com o Sr.Mauro Nardini, Presidente do
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em seguida houve um espaço para os conferencistas
tirarem algumas duvidas e fazerem questionamentos sobre o tema abordado, que foram respondidos pelo Sr. Mauro
Nardini e a Sra. Ana Maria V. de Souza, Presidente do Conselho Municipal de Guaratuba. E para finalizar os
trabalhos no período da manhã tivemos mais um momento cultural, organizado pelo Departamento Municipal de
Cultura. Das doze horas as treze horas e trinta minutos intervalo para o almoço.No período da tarde das treze horas
e trinta minutos às quinze horas, foram divididos os grupos de trabalhos em quatro eixos temáticos sendo: eixo 01educação, esporte, trabalho e reabilitação profissional, eixo 02- acessibilidade, comunicação, transporte e moradia,
eixo 03- saúde, prevenção,reabilitação, òrteses e próteses, eixo 04- segurança, acesso à justiça, padrão de vida e
proteção social adequados.Cada grupo de trabalho contou com um facilitador, indicado pela Comissão Organizadora,
com a função de introduzir o tema, presidir os trabalhos, dinamizar as discussões, controlar o tempo, e estimular a
participação de todos os membros do grupo e sistematizar propostas elencadas nos grupos de trabalho para serem
levadas à Plenária Final.Após os trabalhos em grupos, foram eleitos os Delegados que participarão da Etapa
Estadual nos dias 13 e 14 de agosto em Curitiba.Delegados Governamentais: Erica Abkeila Meira Guil, Luize Mari da
Rocha, Mariclei Rocha Mendes, Welise Terezinha Estarcheski, Carlos Alberto da Silva, Andrea Rodrigues C.dos
Santos, Silvia Gadarth Correia, Isabel Cristina S.Jammal Guidini, Graciosa Benitez,Maria de Fátima Ruz,Maria

Aparecida Veiga, Marcia Javorski Pacheco, Roseli Lurdes Panini,. Delegados Não Governamentais: Kamila Scremim
Figueiredo, Lóri Daiane Nunes Pereira,Marinês Aimone Piazza,Carla Murakami Kuniyoshi, Marcos Grokoske Fedato,
Rita Aparecida da Silva e Franciely de Oliveira Piovezan. Delegados Pessoas com Deficiência: Ana Maria V.de
Souza Bianchin, Ligia Claudia Temóteo Kruger, Márcia Aparecida Gonçalves, Ismael Ramos e Célia Regina
Colonassi Grimm. Delegados Natos: Sônia Regina Corrêa Mafra e Elisângela Reinaldi Canarin Ribeiro. Antes do
inervalo da tarde,tivemos mais um momento Cultural com a apresentação dos alunos da APAE de Guaratuba.Das
treze horas e trinta minutos às dezessete horas, tivemos a Plenária Final, com a aprovação das propostas que serão
levadas a Etapa Estadual. Em seguida, a Presidente do Conselho Municipal, Sra. Ana Maria, agradeceu a presença
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