Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência de Guaratuba, realizada na Câmara Municipal.,as quinze
horas. Após a leitura da Ata anterior, a Sra. Elza falou de um material em
Braile que se encontra na Secretaria do Bem e Estar e decidimos que será
enviado a Escola Olga Silveira, que possui sala de atendimento a alunos
com deficiência visual. Em seguida fez resumo geral do I Fórum
Municipal, o qual esperava maior participação da população. Também
falou de duas questões faladas no Fórum que foram o atendimento a
domicilio, as pessoas com deficiências, que é muito importante. Outro
assunto foi o transporte municipal. Tendo como sugestão que a população
de manifeste com a empresa Ganusa, para que adapte pelo menos um
ônibus, já que foi a empresa ganhadora da concorrência. O Vereador César
Marinheiro presente na reunião, se prontificou em conseguir uma cópia do
contrato do transporte municipal. Em seguida falou da rifa, que ainda
faltam alguns acertos e que precisa finalizar o acerto do almoço com a
colônia de fiscais.Próxima pauta; a Semana da Pessoa Excepcional, onde
fomos alertados pela Conselheira da APAE, Sônia Regina que a
nomenclatura usada hoje é: Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual
e Múltipla. Para essa data O Conselho está organizando alguns Eventos ;
dentre eles já está acertado A Cozinha Brasil, onde será oferecido cursos de
culinária a população. Dia vinte e dois esta previsto fazermos uma abertura
Câmara Municipal, onde serão homenageadas cinco pessoas deficientes ou
que trabalham na área. O Vereador César Marinheiro sugeriu que o
Conselho convide o Vereador Zé Maria de Curitiba, pois o mesmo faz um
bom trabalho junto aos deficientes. Na sexta feira dia vinte seis,a idéia é de
se fazer uma passeata na Avenida vinte e nove de abril e de um bingo para
encerramento. Estaremos também dando inicio ao recadastramento, onde
teremos uma equipe para atender as pessoas durante o evento. O
Conselheiro Portella da representante da Saúde ,sugeriu enviar um oficio ao
Secretário Alex Antum,solicitando que os agentes de saúde ajudem nesse
recadastramento. Quanto a revitalização da Avenida vinte e nove de abril,
Dona Elza e o Secretário do Bem Estar Social, tiveram uma reunião com o
Sr. Carlos de Carvalho, onde apresentaram a ele, a importância da
revitalização e das vagas especiais de estacionamento para deficientes e
idosos. O Sr. Carlos de Carvalho, demonstrou total apoio a esse Projeto e
autorizou o Conselho a dar inicio,onde primeiramente serão chamados os
comerciantes para tomarem ciência desse Projeto.Sem mais assuntos, eu
Paulo Alfonso digitei e assino a presente Ata, os demais em rol aparatado.

