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Ata da reunião ordinária do mês de setembro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, realizada no dia vinte de setembro de dois mil e onze na Secretaria Municipal do
Bem Estar e Promoção Social,ás quinze horas,com a presença dos Conselheiros: Paulo Alfonso,
Maria Aparecida Veiga,Izabel Jammal,Marcelo Mascarin,Cleocir Portella,Clodoaldo de Souza,Elza
Maia,Ana Maria ,Marcos Fedatto e Josililian Alberton, tendo como pautas: a) Leitura da Ata
anterior, b) Balanço da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla,c)
Conferência Municipal, d) Alteração de membros do Conselho,e) Alteração no Decreto Municipal
de nomeação dos Conselheiros. Feita a leitura da Ata anterior e sendo aprovada, passamos a
próxima pauta.Balanço da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A
Presidente Sra. Elza, falou que o Conselho teve muito sucesso na realização desse Evento,onde
houve muita repercussão da cidade, agradeceu a todos os colaboradores e também aproveitamos
para discutirmos o que deu certo ou errado na programação, para melhorarmos ainda mais no
próximo ano. Seguindo falamos da Conferência Municipal e decidimos que a data da realização
será no dia oito de novembro de dois e onze e para isso a Comissão organizadora se reunirá
para analisar o Regimento Interno e começar os trabalhos visando a Conferência. Próximo
assunto; a alteração de membros no Conselho. A Escola de Educação Profissionalizante
( APADVG) , entregou ao Conselho um oficio solicitando a substituição de seus
representantes,sendo; membro titular: Elza Conceição Maia Cordeiro e suplente Josililian
Alberton. Solicitação aprovada pelo Conselho, passamos a última pauta: Alteração no Decreto
Municipal de nº13.815 de onze de março de dois mil e dez, que trata da nomeação dos
Conselheiros. Como já havia sido explicado em reunião anterior, sobre a inclusão do clube Guará
que não constava no Decreto, bem como a entidade TUMY, será solicitado junto ao executivo
Municipal a alteração no Decreto. Outros assuntos: Projeto Praia Acessível. Dona Elza falou
como esta o andamento. Estamos aguardando a aprovação pelo IAP para depois solicitarmos ao
SPU. Também que a Prefeita Municipal solicitou uma cópia do Projeto, que irá levar ao Governo
Estadual para uma possível parceria com a Paraná Esportes. Quanto a forma de atendimento
ainda esta gerando muitas dúvidas, discutiremos nas próximas reuniões. O que ficou acertado
que marcaremos uma reunião com Comandante do Corpo de Bombeiros de Guaratuba para
sabermos com o que poderemos contar com eles, já que se prontificaram em colaborar com o
Projeto. Para essa reunião irão os Conselheiros: Marcelo, Marcos, Elza e Josililian , também foi

cogitado em convidar a Sra. Antonia Santos presidente do Conselho do Idoso. Outras reuniões
também serão feitas com a APAE e APADVG.Sem mais assuntos para o dia, eu Paulo Alfonso
relatei e assino a presente Ata, juntamente com os demais presentes. Guaratuba, 21/09/2011.
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