CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDPD
GESTÃO 2016 / 2018
Data: 08/02/2017
Horário: 14horas
Local: Sala do Gabinete da Prefeitura – Paço Municipal
Pauta:
Aprovação da pauta da 7ª Reunião Ordinária.
Deliberação da ata da 6ª Reunião Ordinária Gestão 2016-2018.
Ofício nº 3899 de 2016 do Conselho Regional de Psicologia do Paraná – CRP
substituindo a representação;
4. Eleição do Presidente;
5. Relato de Comissões.
6. Informes Gerais.
1.
2.
3.

Comissão de Políticas Públicas e Acessibilidade
Realizada no dia 09 de dezembro de 2016
Horário: 14h Local: SASC
Membros Presentes: Ana Carmem Dias, Daniella Hernandes e Márcio de Lima
Domenes.
1- Ofício nº 02/2016 da Cooperativa dos Centros de Condutores de Maringá - ACENCON.
A comissão analisou o ofício contendo alternativas para atender a pessoa com deficiência
e manifesta algumas considerações:


Falta de intérprete em LIBRAS nos CFCs: no ofício a ACENCON afirma que é
inviável ter um intérprete de libras dentro de cada estabelecimento, alega que além
de onerar financeiramente a instituição de ensino, o intérprete não possui as
qualificações mínimas exigidas pelo DETRAN para estar dentro de uma sala de
aula e/ou dentro do veículo. A comissão lembra que não foi essa a sugestão que
foi dada e sim que deveria ser contratado dois intérpretes para atender todos os
centros que fazem parte da associação mediante agendamento;



Solicitar o nome da empresa que viabiliza videoaulas teóricas para surdos;



A ASUMAR e a SASC foram consultadas oficialmente?

Avenida João Paulino Vieira Filho, 85, Centro, CEP 87020-015 Fone: (44) 3221-6427
e-mail: sasc_cmdpd@maringa.pr.gov.br
Maringá – Paraná

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Carro Adaptado:


Foi realizada a divulgação que existe veículo adaptado para o DETRAN, os demais
Centros de Formação e o público em geral? Caso não tenha sido, recomenda-se
uma ampla divulgação para atender a demanda que necessita fazer uso do carro
adaptado;



Um membro da Associação mencionou que possui um veículo com direção
hidráulica e câmbio automático. Pode confirmar essa informação e qual é o nome
do CFC?



Solicitar ao DETRAN que comunique todos os CFCs de Maringá e também das
cidades que pertencem a 13ª CIRETRAN, bem como, proceda a fiscalização se
existe algum veículo adaptado nos CFCS que não participaram da reunião.

Informes Gerais

Você sabia?
Isenção de IPTU : pessoas com deficiência que possuem renda igual ou inferior a três
salários-mínimos, imóvel com área máxima de 150 m² usada como residência, podem
solicitar isenção do IPTU Maringá 2017.
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