CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDPD
GESTÃO 2014 / 2016
Data: 04/05/2016
Horário: 14horas
Local: Auditório da FADEC Bloco 36 da Universidade Estadual de Maringá - UEM
Pauta:
1. Aprovação da pauta da 21ª Reunião Ordinária;
2. Apresentação da Resolução nº 02 de 2016 que Reivindica a adoção de providências
para a seleção, o ingresso, a permanência da pessoa com deficiência e a terminalidade
dos estudos nas Instituições de Ensino Superior de Maringá, instituindo uma política
inclusiva.
3. Deliberação da ata da 20ª Reunião Ordinária Gestão 2014-2016;
4. Minuta da Resolução que dispõe sobre a Convocação da Assembleia de Eleição dos 5.
5. Conselheiros da Sociedade Civil do CMDPD, Gestão 2016 – 2018.
6. Minuta do Edital nº 01 de 2016 que Convoca os representantes da sociedade civil para
assembleia de eleição do CMDPD – Gestão 2016 à 2018.
7. Relato de Comissões;
8. Informes Gerais
Relato das Comissões
Reunião da Comissão de Cadastro e Acompanhamento
Realizada dia 25 de abril e 02 de maio de 2016
Horário: 14h Local: SASC
Membros da Comissão Presente: Alexandra Silveira Petris Capuano, Deuza Prates
Carvalho, Nicácio Moura, Paulo Erivaldo da Silva, José Aparecido de Almeida, Tatiana de
Oliveira Santos e Wania da Silva Lopes Damas.
1. A comissão recebeu e iniciou a análise documental da renovação de cadastro 2016 das
entidades. Informa que dará continuidade nos trabalhos e se necessário realizará reunião
com representantes das entidades e visitas. Das entidades analisadas a comissão
manifesta o parecer favorável :
1. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Maringá – APAE;
2. Associação Norte Paranaense de Reabilitação – ANPR;
3. Associação Norte Paranaense de Áudio Comunicação Infantil – ANPACIN;
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4. Associação de Apoio ao Fissurado Lábio-Palatal de Maringá – AFIM;
5. Associação Maringaense dos Autistas – AMA.
2. Alerta da Comissão: As entidades ADEVIMAR e ASSAMA não entregaram a
documentação para cadastro até a presente data.

Reunião da Comissão de Políticas Públicas e Acessibilidade
Realizada dia 27 de abril de 2016
Horário: 14h Local: SASC
Membros da Comissão Presente: Gustavo Vinícius Camin, Ricardo Alexandre Vieira,
Vanessa Linhares de Souza e Vivian Aparecida Mastelini Risso.
1. Terminal Rodoviário de Maringá - A comissão se reuniu com a arquiteta Sr ª Maria
Isabel Cordeiro Calvo Machado, da Secretaria de Obras Públicas do Município, ela é
responsável pela elaboração do projeto para a reforma e adequações de acessibilidade
na Rodoviária. Também compareceu o Sr. Sergio Paulo Botter, diretor-geral da Secretaria
Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística (SEMAT) de Maringá.
Debatemos questões referente a acessibilidade dos cegos e dos cadeirantes, com relação
as necessidades dos surdos, ficamos de realizar consulta para as entidades que
representam esse segmento. Sugere-se que as entidades realizem essa conversa com os
surdos e encaminhem ao Conselho na reunião plenária. Foi informado que o projeto
estrutural está pronto, porém, faltam ainda dois: o elétrico e o hidráulico-sanitário. A
Prefeitura pretende licitar esses dois projetos complementares e em seguida licitar a obra
como um todo. Parecer da Comissão: enviar ofício para a Secretaria de Fazenda e
Gestão solicitando a previsão para ocorrer o processo de licitação e manifestando
preocupação quanto ao prazo estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC
referente a acessibilidade na Rodoviária firmado entre o Município e a 14ª Promotoria de
Justiça de Maringá, que vence em março de 2017 e encaminhar relatório sobre as ações
de acompanhamento do Conselho para a Promotora Stella Maris.
2. Relato da Audiência na 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maringá realizada no
dia 13 de abril de 2016 – Compareceram na audiência o Presidente do Conselho, Sr
Gustavo Vinícius Camin, a Secretária de Assistência Social Rosa Maria Marques de
Souza e a secretária-executiva do Conselho, Viviane Regina Franco Soares. Os principais
assuntos abordados:
Terminal Urbano - foi discutido especificamente sobre a recente vistoria realizada pelo
Conselho após a instalação das placas em braile, sobre a ausência de placas nas linhas
de Sarandi e Paiçandu e a falta de piso tátil direcional.
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Rodoviária - a Promotora solicita o acompanhamento de perto pelo Conselho a fim de que
as obras atendam as necessidades das pessoas com deficiência. Aguarda relatório com
requerimentos.
Calçadas e barreiras – foi requisitado ao Conselho um levantamento das principais
demandas e o encaminhamento dessas para a Promotoria. A comissão faz os seguintes
apontamentos:
•

•

•

•

•

Falta de guias direcionais das calçadas no Novo Centro, nos cruzamentos entre a
Avenida Herval e as demais avenidas e ruas no local, estão no mesmo nível do
asfalto, oferecendo um risco aos pedestres cegos que podem, sem saber, parar
na rua achando que é a calçada, bem como, nos cruzamentos entre um lado e
outro da avenida não há mais o canteiro central, o que também oferece risco aos
cegos, uma vez eles não tem referência para parar no centro da avenida.
Os pisos estão extremamente gastos na Avenida Horácio Racanello próximo ao
cruzamento com a Avenida Herval, pondo em risco o trajeto de pessoas cegas
naquele local e considerando que próximo ao cruzamento da Avenida Horácio
Racanello com a Rua Piratininga, os pisos direcionais conduzem os munícipes a
barras de ferro mal posicionadas, o que também oferece riscos aos pedestres
cegos.
Bares e estabelecimentos gastronômicos que colocam mesas e cadeiras nas
calçadas em cima do piso tátil direcional, exemplo: Bar do Zé e Pizzaria Casa
Velha.
Lojas próximo ao Terminal Urbano de Maringá que penduram objetos na altura
dos pedestres atrapalhando a locomoção de pessoas cegas.
Comércio ambulante em cima do piso tátil direcional, exemplo: Travessa
Guilherme de Almeida (calçada próximo ao Terminal Urbano).

Semáforo Sonoro - O Conselho fará um mapeamento dos principais pontos onde há maior
fluxo de pessoas na região central e enviará a Promotoria.

Informe
1 - Ofício nº 358 de 2016 do Ministério dos Transportes referente a Implantação de
Carteira Nacional de acesso ao transporte coletivo - informa que o Ministério dos
Transportes não tem interferência no âmbito dos demais entes federados, conforme
determina o artigo 30 da Constituição Federal.
2 – Ofício 02/2016 da Secretaria de Comunicação Social de Maringá - SECOM em
resposta ao ofício 09/2016 do CMDPD esclarece que todos os eventos do Conselho
informados a SECOM serão divulgados através dos meios disponíveis, também a
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produção de panfletos e outros materiais para divulgação do trabalho deste Conselho
deverão ser solicitados através da SASC para análise da SECOM.
3 – Ofício 061/2016 da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social em
resposta ao ofício 17/2016 do CMDPD sobre a deliberação do I Encontro Temático,
quanto a formação de Fórum Regional com abrangência de Maringá e região
metropolitana colocando a disposição o Escritório Regional de Maringá e informando que
a Secretaria de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos – SEJU foi transferida
para a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDS , também
transferiu a Assessoria Especial para a Integração da Pessoa com Deficiência e o
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COEDE, a qual a
coordenadora é Flavia B. Cordeiro e equipe própria.
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