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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - CMDPD

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDPD
Gestão 2012 – 2014

6Aos três (04) dias do mês de Setembro do ano de 2013, às quatorze horas (14:00 hs) na
7Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito, Paço Municipal, realiza-se a Décima Quarta
8Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD
9que tem a seguinte pauta: 1- Leitura e aprovação da Pauta da 14ª Reunião Ordinária; 210Leitura e aprovação da ata da 13ª reunião ordinária do dia 07 de Agosto de 2013; 3- Relato
11de Comissão a) Reunião com o Senhor Prefeito Carlos Roberto Pupin assuntos tratados
12sobre a Central de Intérpretes; b)Visita ao Pérola Park; c) Realização do Plano Nacional
13Viver sem Limites;d) Reunião na Secretaria de Saúde;e) Projetos contemplados com recurso
14do conselho; – 4º ítem Aprovação dos Projetos das entidades 5º item Assuntos Gerais. a) O
15Presidente Sr. Ricardo Alexandre Vieira idá início a reunião dando as boas vindas aos
16presentes, e segue inicia com a leitura da pauta do dia,em seguida a Conselheira Tatiane da
17Silva Funari dá prosseguimento a reunião fazendo a leitura da ata da 13ª reunião ordinária,
18após a leitura a Conselheira Ana Carmen Dias pede que seja feita uma correção nas linhas
1926 e 27 da 13ª reunião ordinária, logo após o Presidente Ricardo Alexandre Vieira dá
20prosseguimento a reunião, item 3.a na reunião com o Prefeito Carlos Roberto Pupin, esteve
21presente a Comissão de Políticas Públicas os Conselheiros Ana Carmen Dias, Cícero Alves
22da Silva, Ismael Roberto Batista Melo, Maria Aparecida de Oliveira Souza, Ricardo
23Alexandre Vieira e Tatiane da Silva Funari, que explique como ocorreu a reunião, foi
24colocado ao Sr. Prefeito sobre a criação da Central de Intérprete com a lei 8.165/2008
25aprovada expõe a opinião que a reunião foi bastante produtiva. Logo após a Conselheira
26Ana Carmem Dias pede a palavra e disse que o mesmo foi muito receptivo e que ficou muito
27feliz com a presença dos dirigentes da Asumar, e com a Tatiane da Silva Funari fazendo a
28interpretação em LIBRAS para eles. O Presidente Sr. Ricardo Alexandre Vieira pede a
29palavra para expor também o interesse do Prefeito em buscar aparelhos alternativos para
30atender a demanda sendo este o VIABLE uma ferramenta que já esta em funcionamento no
31mercado, também expôs a preocupação do Prefeito em contratar o serviço da central e em
32alguns pontos da Prefeitura e de que nesses pontos não predispor de pessoas saibam
33manusear o programa a ser utilizado, Sr. Ricardo também explicou um pouco sobre a
34funcionalidade do VIABLE, e que o Prefeito mostrou interesse mas que ainda não houve
35nenhum retorno quanto a reunião, e que o conselho esta no aguardo. Nesta reunião a
36comissão pediu que ao Sr. Prefeito que implante a Assessoria da Pessoa com Deficiência no
37Município ode ficou de estudar quando será implantada. O Presidente Ricardo Alexendre
38Vieira passa para o próximo ítem da pauta, ítem 3.b) – Visita ao Pérola Park que explicou
39que em matéria de atendimento em relação aos cegos, não há ninguém disponível para
40atendimento. O Conselheiro Gustavo Camin explicou que nunca enfrentou problemas em
41matéria de atendimento em qualquer shopping que procurou atendimento, explica ainda que
42no Avenida Center sempre houve interesse dos seguranças em acompanhá-lo para qualquer
43loja que vai procurar. O Presidente Ricardo Alexandre Vieira diz que quando foi juntamente
44com algumas pessoas cegas no Avenida Center teve dificuldades e tiveram ajuda com
45pessoas que não eram funcionários do shopping, já no Maringá Park o Conselheiro Wesley
46Diniz Vieira comentou que teve ajuda dos funcionários do shopping todas as vezes que
47esteve lá. Dando sequência ao ítem 3-b o Presidente passou a palavra ao Conselheiro
48Ismael Roberto Batista Melo que explicou que em relação aos banheiros do Pérola Park
49estão adequados e no pavimento que fica a Administração não tem acessibilidade não tem
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50acessibilidade as rampas de entrada estão fora das normas. Passou-se então para o ítem 351c Realização do Plano Viver sem Limites em que o Conselheiro Ismael Roberto Batista Melo
52explicou sobre a data de acontecimento do evento que será nos dias 09 e 10 de Setembro,
53e de como seria a continuidade do evento e participação das entidades civis. Questionado
54sobre quem faria os convites para as mesmas, Ismael explicou que seria o Conselho
55encarregado de enviar as convites para entidades da sociedade civil e para os Gestores
56ficaria a cargo da representante do CONADE a Srª Isabel Cristina Diniz. Explicou ainda
57sobre a colocação do piso tátil na calçada no novo centra entre a Av. João Paulino e Av.
58Herval e que a mesma está fora das normas. O Presidente Ricardo Alexandre Vieira dá
59prosseguimento a reunião e passa ao ítem 3-d e explana sobre a reunião na Secretaria de
60Saúde com a funcionária Sandra Mori Munhoz, Diretora de Promoção e Saúde e com a
61funcionária Jéssica dos Santos Pini Gerente de Consultas Especializadas, o assunto tratado:
62sobre a falta de médico para assinar o laudo para deficiência visual quanto aos passes livres
63e matrícula dos alunos, foi relatado que relatado que Draª Patrícia Lins Conceição Rosa se
64aposentou em 01/01/201 que atendia esta demanda. A Diretora Sandra sugeriu que se envie
65um ofício à Secretaria de Saúde expondo as necessidades para dar as devidas soluções. A
66Conselheira Tatiane da Silva Funari aproveita e fala sobre a questão de
67otorrinolaringologista para deficiente auditivo. O Conselheiro Ismael Roberto Batista Melo
68colocou também sobre a questão de ortopedista que está difícil conseguir uma consulta para
69atender as pessoas com Deficiência física. O Conselheiro Gustavo colocou que pela lei é
70necessário que o médico seja do SUS, questionado quanto ao passe livre que se verifique
71se pode ser um médico de convênio ou se pode ser feito um convênio com um
72oftalmologista do DETRAN para assinar o laudo. Sugeriu ainda que se levasse ao conselho,
73para conselho que se faça convênio com médicos como é feito com o DETRAN, para que
74seja preenchido o laudo pericial.Ainda como sugestão que se fosse levada a questão ao
75Conselho Regional de Medicina. A Conselheira Ana Carmen Dias colocou que é uma boa
76proposta, enquanto conselho para discussão, para que seja verificada questão SUS e
77particular. A Conselheira Maria Aparecida de Oliveira Souza colocou que mesmo em
78consulta do SUS, os óculos são comprados em ótica particular e que não existe assistência
79para isso. A Conselheira Paula Edicleia França Bacaro citou que conversou com a
80Ouvidoria, e que existe um caminho para isso, ficou de ligar novamente para colher mais
81informações mas que na data de 04/09/2013 não havia sido possível ligar. Prometeu
82verificar e na próxima plenária trazer esta informação. O 4º ítem Aprovação dos Projetos das
83entidades para receber verbas oriundas da Câmara Municipal um saldo remanescente de R$
8446.250,00. O conselho convocou reunião com os representantes de entidades no dia 14 de
85agosto as 14hs na AMACAP (Instituto de Educação onde tiveram presentes as seguintes
86entidades APAE, ANPR, AFIM, ANPACIM, AME, ASUMAR, AMA, AMACAP e ADEVIMAR,
87nesta reunião as entidades foram informadas pelo Assessor Técnico Ismael Roberto que as
88entidades para participar com projetos interessadas em apresentar projetos teriam que estar
89de acordo com Check Liste Transferências Voluntárias fornecido pela Secretaria de
90Assistência Social e Cidadania. As entidades presentes definiram que este recurso fosse
91distribuído para duas Entidades e não só uma como foi recomendado pela SASC, a
92representante da AFIM em sua fala disse que se o recurso fosse distribuído em mais de uma
93entidade eles não teriam interesse de participar.nesta reunião ficou definido que as
94interessadas em apresentar projetos teriam até o dia 22 de agosto até as 12hs entregar na
95SASC ou até as 14hs na AMACAP (Instituto de Educação), antes da Reunião de Comissões
96de Políticas Públicas que faria a escolha dos projetos. No dia 22 de agosto foram as
97seguintes entidades que entregaram projetos AFIM, ASUMAR, AMA, AMACAP, AME,
98ANPR, a representante da ANPACIN Alexandra Silveira Capuano ligou e disse que a
99entidade não iria participar pois tinha outros projetos em andamento. A ANPR não entrou na
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100seleção por ter perdido o prazo da entrega do projeto. A AMACAP e AME, não estavam
101dentro dos critérios do Check List .O Presidente Sr. Ricardo Alexandre Vieira nesta reunião
102do dia 22 lembrou aos presentes que os critérios seria o que ficou definido quando foi
103aprovado o Fundo do Conselho que as entidades para receber recursos teriam que estar
104participando assiduamente nas reuniões do Conselho mesmo não tendo vaga como
105Conselheiro, e este foi o critério a ser adotado para escolha. Desta forma as entidades que
106apresentaram projetos com estes critérios foram a AMA e ASUMAR. A AMA apresentou
107projeto para reforma e construção e a ASUMAR para aquisição de um veículo para entidade
108e ficando estas duas contempladas. Ficou aprovado a Resolução n.º 001/2013
109Aprovação de Projetos das entidades AMA e ASUMAR para receber verbas oriundas da
110Câmara Municipal um saldo remanescente de R$ 46.250,00 cada uma recebera o valor de
111R$ 23.125,00. Informes Gerais que o Conselheiro Antonio Araújo da Costa explanou sobre
112um evento Conferência das Cidades em que ele participou nos dias 13,14 e 15 de agosto e
113que em Novembro irá participar como Conselheiro e que graças em ser Conselheiro deste
114foi escolhido para participar. A Conselheira Tatiane da Silva Funari pediu a palavra para
115convidar os Conselheiros para participarem do evento no Parque do Japão a ser realizado
116no dia 07/09/2013 com início as 07:30hs da manhã. O Conselheiro Ismael Roberto Batista
117Melo explicou que houve o recebimento de uma carta de Porto Alegre e leu a com as
118propostas deliberadas. A Conselheira Betty Catuyama Ajita da SESP fala sobre o
119campeonato Paranaense de Basquete sobre Rodas realizado no mês de agosto e a
120Conselheira Cyntia Catarina de Oliveira expõe o resultado sendo 1º lugar Ponta Grossa, 2º
121lugar Curitiba, 3º lugar Maringá., Nada mais havendo a deliberar foi encerrada a reunião e
122eu Tatiane da Silva Funari secretaria deste Conselho lavrei a presente ata que é assinada
123por mim e pelo Presidente Ricardo Alexandre Vieira e os Conselheiros e convidados atestam
124sua presença assinando uma lista.
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