Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Ata do mês de julho do conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência de Guaratuba, realizada no dia vinte e nove de
julho de dois mil e onze, no auditório da Prefeitura Municipal,
ás quinze horas, com a presença dos Conselheiros: Paulo Alfonso,
Maria Aparecida Veiga, Isabel Jamal, Izabel Seman, Mario
Natalino, Clodoaldo Souza, Elisângela Canarin, Cátia Silvano,
Sônia Regina Mafra, Josililian Alberton, Elza Maia, Luiza Nunes
e participando pela primeira vez o Sr. Marcos Fedato
representando o Clube Guará.Pautas da reunião: 1) Leitura da
anterior; 2) Semana Nacional da Pessoa com Deficiência
Intelectual e Múltipla; 3) Inclusão do Clube Guará no
Conselho.Após a leitura da ata anterior, sendo aprovada,
passamos a segunda pauta. Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência Múltipla e Intelectual. Dos Eventos já previstos
anteriormente, houve apenas uma alteração; não teremos mais
apresentação da orquestra de Antonina, devido ao custo elevado
que pediram. Em substituição a orquestra foi convidado o Coral
Asa Branca de Paranaguá. Única pendência a indicação dos nomes
das pessoas que serão homenageadas na Câmara Municipal. Ùltima
pauta; a inclusão do Clube Guará no Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência. Para explicar sobre esse
assunto foi convidado o Sr. Marcelo Rodrigues, estagiário de
Serviço Social e por ser uma pessoa de grandes conhecimentos na
área de Conselhos Municipais. O Sr. Marcelo explicou que como o
Clube Guará participou da Conferência e na ocasião foi indicado
para compor o Conselho e
também acatando o parecer da
procuradoria Municipal, de fato o Conselho deverá acatar a
solicitação de inclusão do Clube Guará no Conselho. Sendo que o
motivo que
ocasionou esse transtorno, foi um erro de
nomenclatura no momento de publicação do Decreto Municipal.Em
comum acordo entre o representante do Guará e o conselho
Municipal, a Sra. Elza Maia continua no Conselho e também como
presidente. Será incluído o Clube Guará e posteriormente será
alterado o Decreto Municipal. O Sr. Marcelo também sugeriu em se
fazer
algumas
correções
para
a
próxima
Conferência,
principalmente no nome das representações que constam no Decreto
publicado. Outros assuntos: Dona Elza falou do Projeto praia
acessível, de como esta o andamento e também vamos levar esse
Projeto a Paraná Esportes para conseguirmos uma parceria. Sem
mais assuntos para o momento, eu Paulo Alfonso digitei e assino
a presente Ata juntamente com os demais conselheiros presentes.
Guaratuba,
vinte
e
nove
de
julho
de
dois
mil
e
onze.___________________________________________________________
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