CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDPD
GESTÃO 2016 / 2018
Data: 05/04/2017
Horário: 14 horas
Local: Sala de reuniões do Gabinete da Prefeitura – Paço Municipal
Pauta:
Aprovação da pauta da 9ª Reunião Ordinária;
Deliberação da ata da 8ª Reunião Ordinária Gestão 2016-2018;
Ofício nº.002/2017 – SEPLAN, solicita indicação de representantes para Comissão
Permanente de Acessibilidade;
4. Apresentação sobre o Benefício de Prestação Continuada – BPC com a equipe do
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS;
5. Relato de Comissões;
6. Informes Gerais.
1.
2.
3.

Comissão de Políticas Públicas e Acessibilidade
Realizada no dia 22 de março de 2017
Horário: 14h Local: SASC
Membros Presentes: Ana Carmem Dias, Daniella Cristina Martins Hernandes, Edvan
Dias de Souza, Gisele Dallazen Bernardo e Ricardo Alexandre Vieira.
1 – Ofício nº.01/17 da ACENCON em resposta ao ofício nº.12/17 do CMDPD sobre
intérprete de libras e carro adaptado. A Comissão discutiu o ofício encaminhado pela
ACENCON, onde a associação informa que para atendimento aos surdos existe um
convênio com a entidade ASUMAR – Associação dos Surdos de Maringá para que os
interpretes, previamente cadastrados e agendados, comparecem nas autoescolas para
acompanhar os alunos as aulas e exames. A ACENCON informa ainda que não haverá a
contratação de dois interpretes de libras, justificando não ter demanda para isso e não ser
uma solução economicamente viável aos Centros de Formação de Condutores. Quanto a
cópia do DVD contendo videoaula para surdos, a ACENCON informou não ser possível
encaminhar ao Conselho tendo em vista os direitos autorais que o protegem. Sobre o
veículo adaptado a Associação informa que já é de conhecimento da 13ª CIRETRAN a
sua existência e que inclusive passa por vistorias para obter licença para aulas e exames.
A Associação pede ao CMDPD que proceda com a mesma cobrança aos demais Centros
de Formação de Condutores do município que a ela não são associados. A representante
da ASUMAR, Daniella Hernandes, presente na reunião, informou que o convênio
existente entre o DETRAN-PR e a ASUMAR prevê a disponibilização de interpretes de
LIBRAS apenas para os exames. Frente a isso, a Comissão solicitou que a entidade
encaminhe uma cópia deste contrato de convênio. Após leitura do ofício da ACENCON, a
Comissão entendeu que ele não responde as demandas solicitadas pelo Conselho, e
deliberou o agendamento de uma nova reunião com a 13ª CIRETRAN, a fim de solicitar
que proceda a fiscalização referente as questões de acessibilidade junto aos Centros de
Formação de Condutores do município, associados ou não a ACENCON.
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2 – Visita ao Hospital Psiquiátrico dia 07/03/17 de Maringá a fim de verificar as
condições de atendimento a paciente idoso que se tornou deficiente visual em
decorrência de agressão na instituição. Foi realizada visita conjunta com o CMDI –
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Na visita foi possível observar que o paciente
está sendo medicado e recebendo todos os cuidados do Hospital. Segundo a Assistente
Social do Hospital, o paciente já obteve alta hospitalar, porém é medicado
constantemente com sinais de surtos. Além disso, possui conduta agressiva e depende
de cuidados pessoais em razão da deficiência e doenças crônicas, como diabetes,
hipertensão, e hipertireoidismo, o que exige acompanhamento 24 horas. Informou ainda
que até o presente momento não teve retorno da 14ª Promotoria de Maringá e nem da
Promotoria de Colorado-PR e que por este motivo o paciente continua acolhido no
Hospital. O CMDI foi convidado para uma audiência na 14ª Promotoria no dia 20 de abril
do corrente ano, para tratar do presente caso. Considerando que já havia um parecer
conjunto dos dois Conselhos em realizar uma reunião com a 14ª Promotoria de Justiça, o
CMDI convidou um representante do CMDPD para acompanhar a audiência.
3 – Visita na Casa Lar do Idoso Benedito Franchini dia 14/03/17 sobre Marcos
Antonio Trintin. A Comissão de Políticas Públicas e Acessibilidade do CMDPD recebeu
uma solicitação de visita na Casa Lar do Idoso Benedito Franchini, para verificar as
condições de antedimento do sr. Marcos, de 46 anos de idade, com deficiência física e
que estaria tendo problemas no atendimento oferecido pela instituição. Na visita, a
Comissão pode observar que há uma dificuldade de relacionamento entre Marcos e a
coordenadora da instituição, Dayane. Segundo Marços, Dayane seria muito exigente. A
coordenadora informou que Marcos recebe um tratamento diferenciado na unidade por
não ser idoso. Informa ainda que ele possui TV no quarto e que não precisa participar de
todas as atividades propostas pela instituição aos idosos. Além disso, informou ainda que
ele se recusa a fazer fisioterapia e terapia psicológica. Os membros da Comissão que
participaram da visita informaram na reunião que é possível identificar que a instituição se
empenha em dar bom atendimento ao Marcos, porém a dificuldade está em ele aceitar
sua condição e na convivência com os demais acolhidos, principalmente com a
coordenadora. A Comissão informa ainda que não encontrou indícios de maus-tratos ao
acolhido e sim a dificuldade de convivência. Na reunião da Comissão foi discutido ainda a
resistência do senhor Marcos em participar de atividades que envolvem pessoas com
Deficiência, sendo que ele não aceitou o atendimento na Associação Norte Paranaense
de Reabilitação – ANPR e também não aceitou participar de atividades de para desporto
que lhes foram oferecidas.
4 – Reunião o Condomínio da Pessoa com Deficiência. A secretaria-executiva do
Conselho realizará a leitura desse relato em Plenária.
Informes
1 – III Módulo da Capacitação Interconselhos, CMDPD, CMDI, COMAS e CMDCA
realizada dia 16/03/17 com o palestrante Ailton José Morelli sobre o papel do
Conselho, o papel e a responsabilidade dos Conselheiros, os processos para
efetivar as ações e encaminhamentos do Conselho.
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