CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDPD
GESTÃO 2016 / 2018
Data: 14/12/2017
Horário: 14 horas
Local: Sala de reuniões do Gabinete da Prefeitura – Paço Municipal
Pauta:
1.
2.
3.
4.

Aprovação da pauta da 17ª Reunião Ordinária;
Deliberação da ata da 16ª Reunião Ordinária Gestão 2016-2018;
Relato de comissões;
Informes Gerais.

1 – Ofício nº 312/2017 da UNINGÁ e ofício da UNIFAMMA, em resposta ao

ofício circular nº 02/2017 do CMDPD, a respeito do atendimento à
pessoa com deficiência nas faculdades: A UNINGÁ responde que possui
o NIA - Núcleo de Inclusão e Acessibilidade desde 2013, pela Portaria nº 182
de 06/02/13, e tem por objetivo incluir o acadêmico com deficiência em todos
os âmbitos pedagógicos, delineando estratégias e ações pedagógicas
inclusivas juntamente ao corpo docente e coordenação de curso destes
alunos. E a UNIFAMMA conta com o trabalho conjunto de três setores que
são: O Núcleo de Apoio Pedagógico (NAPE), o Núcleo de Apoio Psicológico
(NAPSI) e a Comissão de Acessibilidade para pessoas com necessidades
específicas (CAPNE). Esses três setores realizam mensalmente atividades
conjuntas no sentido de identificar os acadêmicos que possuem necessidade
de atendimento especial, bem como dos procedimentos junto aos
colaboradores e corpo docente para que esse atendimento seja efetivado. A
comissão de acessibilidade teve início em 2014 e havia uma comissão
paralela multidisciplinar de autismo. As duas comissões se fundiram
tornando-se a CAPNE em 2016.
2 - Sobre a contratação do psiquiatra e/ou neurologista infantil, para
atendimento da demanda da educação à pessoa com deficiência: O Sr.
Maurício Kalache informa no e-mail que o Secretário de Saúde Jair Biatto
compareceu na reunião 09 de junho se comprometendo a viabilizar o
atendimento, no entanto a sua resposta fundada no relatório da Gerência de
Saúde Mental que não esteve em reunião negou a revindicação,
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respondendo que o neurologista infantil é contratado pelo município para
atendimento das necessidades de toda população infantil, quando houver a
necessidade de ser atendido urgente a Unidade Básica de Saúde
encaminhará, a próxima reunião aconteceu dia 24/11/17. Paula Bacaro do
CEMAE comenta que em relação ao atendimento da saúde pelo estatuto da
pessoa com deficiência o deficiente tem prioridade e com relação ao
atendimento das famílias enfatizo que a SEDUC por meio do CEMAE realiza
palestras desde 2015 com profissionais de áreas afins. Vai entrar em contato
com o Secretário Jair Biatto para tentar uma forma de agilizar o processo
talvez por meio de uma formação para os profissionais da saúde sobre o
estatuto e as especificidades de cada deficiência. Parecer: acompanhar o
caso através dos e-mails enviados.
3 – Ofício nº 2522/2017 da SEDUC a resposta do ofício nº 043/2017 do
CMDPD, a respeito das palestras nas escolas: Como a Vice-Presidente do
Conselho Ana Carmem Dias não pode estar presente na reunião, informou o
Presidente Ricardo de sua sugestão, as palestras podem ser realizadas em
quatro módulos, em duas escolas, sendo duas palestras mensais, abordando
uma deficiência por módulo. Parecer: a comissão sugere convidar
representantes da SEDUC e Núcleo Regional para discussão, provavelmente
retomar em 2018 se puder entrar no calendário da SEDUC de 2018.
4 – Sistema de audiodescrição nos cinemas de Maringá: A comissão
sugere marcar uma reunião com as gerências dos cinemas. A secretariaexecutiva fez contato no Cines Avenida Center, falou com a gerente Sra.
Noeli, e a mesma informou que está ciente que os cinemas terão que se
adequar em 2018, mas ainda não tem previsão de quando vai acontecer, por
isso não tem a necessidade de uma reunião no momento, informa que o
Multiplex do Shopping Catuaí pertence a mesma franquia.

Informes Gerais
1 – Audiência com a Sra. Stella Maris Pinheiro sobre o TAC as normas de
acessibilidade do Aeroporto Regional de Maringá, sofreu alteração a pedido do
Conselho de 11/01/18 para 06/02/18 devido ao recesso.
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