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DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e doze,estiveram presentes nas dependências da Secretaria do
Bem Estar Social,a Sra Ana Maria, presidente deste Conselho, juntamente com Sra Maria Aparecida
Vice,Sr Paulo responsável pelos Conselhos Municipais,a Sra Isabel,Sr Marcos,Sra Angelita E Sra
Sônia, a fim de discutirem as seguintes pautas:leitura ata anterior,passagem de ônibus municipal,aluno apae
cubatão,aluno apdvg,folders e entre outros assuntos. Ao iniciar a Reunião a Sra presidente solicita a Sra
Maria Aparecida a leitura da Ata de Reunião anterior, na qual nenhum conteúdo foi alterado,passando
então aos esclarecimentos quanto alguns artigos nos jornais municipais onde estão acontecendo divulgações de
datas comemorativas relacionadas as pessoas com deficiência.Logo após Sra Sônia agradece o dia de praia
acessível aos seus alunos e esclarece que sua maioria são alunos muito comprometidos sendo assim não tinham
condições de participarem,mas ressalta a importância do dia.Seguindo passou-se a deliberação quanto ao padrão
de uma carteirinha municipal de Passe Livre as pessoas com Deficiência com renovação anual, e a possibilidade
de encaminhar esta proposta para Câmara Municipal para criação de Lei Municipal, pois a cada dia ampliase cada vez mais os usuários, e apesar de ser um direito Constituído,discutiu-se a necessidade de municipalizá
-lo. Relatou-se o caso repassado a este Conselho quanto a um aluno da APADVG que não está mais
freqüentando a Escola,e que diante de suas prioridades em relação a sua Saúde Mental, seus direitos estão
sendo violados pela família,a Sra presidente decide então encaminhar o pedido de uma visita social na casa do
aluno para verificação in loco quanto a denúncia. Quanto a confecção dos folders para divulgação quanto a
acessibilidade, Sr Paulo e Sra Ana estão tomando providências quanto aos orçamentos .Seguindo a Sra
Sônia pede a palavra para esclarecer uma denúncia feita a este Conselho sobre um aluno da APAE que
estaria sofrendo de dores de dente muito fortes, e quais as atitudes da Escola frente a isto já que a mesma recebe
doações por parte da Copel, o denunciante seria um doador e pede que se justifique.A Sra Sônia relata todos os
procedimentos e caminhos realizados para conseguirem um dentista que faça sedação pois o aluno necessita de tal
intervenção,esclarecendo que todas as vias através do município foram tomadas , agora estando no aguardo da
Secretaria Municipal de Saúde que esta na espera da conclusão de reforma da sala onde o aluno será
anestesiado e atendido para os procedimentos necessários.A sra presidente solicita então que Sra Sônia
reencaminhe seguindo os tramites legais para que a resposta seja dada ao denunciante.Sr Paulo e Sra Ana
comunicam a este Conselho que durante os dias 11, 12 e 13 estarão em São Paulo visitando a Feira de
Acessibilidade,salientando que estão pensando sobre a intenção de orçamentar alguns recursos para este
Conselho a fim de amparar as pessoas com deficiência que necessitarem.Sr Marcos oferece a idéia de solicitar
também via Deputados , como um meio mais rápido de suprir as necessidades que surgirem.Nada mais a constar
eu Isabel Cristina Silveira Jammal Guidini,relatei a presente ata que irá assinada por mim e demais membros.

