CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDPD
GESTÃO 2014 / 2016
Data: 03/02/2016
Horário: 14horas
Local: Sala de reuniões do Gabinete da Prefeitura
Pauta:
1.
2.
3.
4.

Aprovação da pauta da 18ª Reunião Ordinária;
Deliberação da ata da 16ª Reunião Ordinária Gestão 2014-2016;
Relato de Comissão;
Informes Gerais
Relato das Comissões
Reunião Conjunta das Comissões de Políticas Públicas e Acessibilidade
Realizada dia 25 de novembro de 2015

Horário: 14h Local: SASC
Membros das Comissões Presentes: Alexandra Silveira Petris Capuano, Deuza Prates
Carvalho, Jovelina Mortean Borghi e Ricardo Alexandre Vieira.
1 – Renovação de Cadastro das entidades. As Comissões discutiram a necessidade de
renovação de cadastro das entidades a fim de verificar como estão sendo executadas as
ações previstas nos Planos de Ação, as eventuais alterações feitas nos serviços
prestados e ainda cumprir o disposto na Resolução n° 001/2012 do CMDPD. Sendo assim
as Comissões sugerem solicitar os seguintes documentos para renovação de cadastro:
•
•
•
•
•
•

Ficha cadastral (conforme modelo do CMDPD);
Relatório das atividades realizadas no ano de 2015 (conforme modelo do CMDPD);
Plano de Ação 2016 (conforme modelo do CMDPD);
Cópia da ata da eleição e posse da diretoria atual, já registrada em cartório;
Cópia do Estatuto, já registrado em cartório;
Alvará de Funcionamento da Prefeitura.

As Comissões sugerem ainda realizar uma reunião com as entidades no dia 17 de
fevereiro a fim de orientar quanto ao preenchimento destes documentos e a importância
da renovação de cadastro. Posteriormente a esta reunião se sugere um prazo de 30 dias
para a entrega dos documentos.
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2 – Ofício nº 2194/2015 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao ofício nº
39/2015 do CMDPD. As Comissões tomaram conhecimento deste ofício onde a
Secretária de Saúde informa que, quanto a concessão de óculos especial (com lente
filtrante para albinos, com lentes asféricas positivas e com lentes esfero prismáticas)
apesar de serem contemplados na tabela SUS o município não conta com prestador de
Serviços de Classificação para dispensação de OPM Oftalmológica (serviço de órtese,
prótese e materiais especiais em reabilitação).
Parecer da Comissão: Solicitar à secretaria de Saúde quais as providências que serão
empreendidas para suprir essa falta de prestador de serviço.
Reuniões da Comissão Especial para Estudo e Proposição de Alteração do
Regimento Interno
Realizadas nos dias 18 de novembro e 03 de dezembro de 2015
27 de Janeiro de 2016
Horário: 14h Local: SASC
Item Único – Apresentação da minuta de Regimento Interno. Após discussões e
consultas aos regimentos do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e tendo por base a Lei
Municipal 10.066, de 15 de outubro de 2015, que institui nova regulamentação ao CMDPD
a Comissão apresenta a plenária a proposta de Regimento para discussão e deliberação.
Informe
Ofício nº 1104/2015 do Ministério Público 14ª Promotoria de Justiça em resposta ao
ofício nº 25/2015 do CMDPD que pedia providências referente ao Terminal Urbano e
Ofício nº 1127/205 informando que o inquérito civil instaurado para verificar as
irregularidades da estrutura física do Shopping Avenida Center no tocante às
normas de acessibilidade, foi arquivado. A Promotoria de Saúde informou, por meio do
ofício 1104/2015, que instaurou procedimento administrativo para acompanhar a
adequação do Terminal Urbano. Quanto as irregularidades da estrutura física do
Shopping Avenida Center a Promotoria informa seu arquivamento haja visto que o Termo
de Ajustamento de Conduta celebrado para que o Representado adequasse sua estrutura
e de todas as lojas às normas legais foi integralmente cumprido.
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