Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas
com Necessidades Especiais realizada no dia trinta de março de dois mil e
onze, realizada na Câmara Municipal de Guaratuba, tendo como pauta
principal o I FÓRUM MUNICIPAL e outros assuntos gerias. Dona Elza
começou repassando a presença dos conselheiros e novamente cobrou a
freqüência de todos. Em seguida passamos a tratar do I Fórum Municipal
dos Direitos das Pessoas com Necessidades Especiais. Dona Elza explicou
como está o andamento da organização: como local ficou definido que será
na Associação dos Fiscais e que o almoço custará nove reais por pessoa.
Para cobrir essa despesa esta´organizando uma rifa de uma máquina de
fazer pão, no valor de cinco reais o número, e a mesma será sorteada no
dia do Fórum Municipal, ou seja dia vinte e cinco de abril de dois e onze.
Para as outras despesas com folders, convites e certificados, será vendido
espaço para publicidades no verso do convite, sendo um total de oito
patrocinadores com valor de sessenta reais cada. A conselheira Cida
mencionou que a UFPR Litoral, poderá ser uma parceira para a realização
do Fórum.Ficou acertado de conversarem com UFPR para ver a real
possibilidade dessa parceria. Também foi passado para os conselheiros
tomarem ciência e acrescentarem sugestões uma lista com os prováveis
convidados. Também ficou definido que faremos camisetas estampadas
com a logo do Conselho para usarmos no dia do Fórum e em outros
eventos. Próximo assunto foi a semana do excepcional que acontece no
agosto.Dona Elza apresentou um dos eventos que poderemos realizar;
chama-se COZINHA BRASIL DO SESI, onde será oferecido cursos de
culinária e aproveitamento de alimentos. Será ofertado para as Entidades,
mães de alunos especiais, merendeiras do município e também será aberto
a população em geral. Posto em aprovação, A COZINHA BRASIL FOI
APROVDA POR UNANIMIDADE.. Ficou acertado que a próxima
reunião será no dia quinze de abril, antes do I Fórum Municipal, para
resolvermos alguma pendência se houver. Sem mais assuntos eu Paulo
Alfonso Digitei e assino a presente ata, os demais em apartado.

