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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - CMDPD
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDPD
Gestão 2012 – 2014

4Aos três (03) dias do mês de Julho do ano de 2013, às quatorze horas (14:00 hs) na sala de reuniões do
5Gabinete do Prefeito, Paço Municipal, realiza-se a décima segunda Reunião Ordinária do Conselho
6Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD que tem a seguinte pauta: 1- Leitura e
7aprovação da Pauta da 12ª Reunião Ordinária; 2- Leitura e aprovação da ata da 11ª reunião ordinária do
8dia 12 de junho de 2013; 3- Relato de Comissão a) Relato da reunião extraordinária sistematização das
9propostas da VI Conferencia Municipal do CMDPD; b) Mudança da data do Projeto Viver sem Limites; c)
10Mudança da logo do Conselho; 4 – Sugestões para a comemoração do Dia Nacional de Luta da Pessoa
11com Deficiência 21 de setembro, e dia Internacional da Pessoa com Deficiência 03 de dezembro; 5 –
12Assuntos Gerais. Item 3- a) O Presidente, Sr. Ricardo Alexandre Vieira da inicio a reunião dando as
13boas vindas aos presentes e segue com os relatos de comissões onde salienta quanto as propostas
14feitas nas conferências anteriores, e que seria interessante o conselho reaver estas propostas afim de
15se informar quanto o que já esta em vigor, e o que falta para deliberar ou dar a devida destinação para
16seguirmos com novas propostas, o mesmo informa que o conselheiro Ismael Roberto Batista Melo ficou
17responsável em marcar com as devidas secretarias reuniões onde pudéssemos expor as dificuldades
18apresentadas nas reuniões do conselho.A senhora Ana Carmen Dias pede a palavra para expor que
19tais propostas precisam ser estudadas e readequá-las conforme a realidade apresentada em cada
20situação, e que as mesmas precisam ser encaminhadas através de ofícios as secretarias e
21posteriormente agendar uma reunião com os secretários de cada segmento. O Presidente Ricardo
22Alexandre Vieira diz que o já foi encaminhado os ofícios, o mesmo ratificado pelo conselheiro Ismael
23Roberto Batista Melo relatam estar aguardando a resposta com a data disponibilizada pelas secretarias
24e que quanto a reunião com o prefeito para a apresentação do projeto Central de Interpretes está
25aguardando a disponibilização de horários nas agendas do Prefeito Sr. Carlos Roberto Pupin e do
26Secretario da Secretaria de Assistência Social SASC Sr. Flávio Vicente. A conselheira Ana Carmen
27Dias ressalta que é importante se unir com as secretarias e realizar uma troca de vivencia para que
28assim os gestores possam entender a angustia por parte das pessoas com deficiência.O conselheiro
29Ismael Roberto Batista Melo se prontifica em reforçar a solicitação com o reenvio de ofícios, e o mesmo
30informa que recebeu um ofício resposta da Secretaria de Saúde no qual informa que alguns aparelhos
31de uso da pessoa com deficiência não estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde – UBS. O
32presidente Ricardo Alexandre Vieira diz que os ofícios não estão viabilizando o contato, e que seria
33interessante acompanharmos as reuniões das mesmas, pois os problemas estão se agravando e que
34para atender a demanda o número de profissionais especialistas da saúde é insuficiente e salienta a
35responsabilidade dos conselheiros que acompanharam as conferências e que precisam lutar mais pela
36causa. A conselheira Tatiane da Silva Funari diz que com o contato direto facilita a explanação das
37situações constrangedoras que as pessoas com deficiência têm passado o presidente Ricardo
38Alexandre Vieira informa que (entidade ) esta realizando um trabalho de reabilitação de pessoas que
39perderam a visão recentemente, atendimento este que cabia a saúde realizar, ressalta que às vezes é
40preciso uma movimentação para expor a insatisfação da comunidade com deficiência, a conselheira
41Ana Carmen Dias diz que acredita no dialogo se coloca contra as passeatas e manifestações, o
42conselheiro Ismael Roberto Batista Melo salienta que já houve tentativa de contato com a saúde, mas
43que ainda não teve uma abertura por parte dos representantes.O presidente Ricardo Alexandre Vieira
44ressalta a dificuldade em conseguir Bengala da saúde, e a conselheira Eneide Alves De Oliveira
45Talarico informa que a solicitação precisa ser feita por meio da ANPR.A conselheira Ana Carmen Dias
46retoma o assunto da Central de Interpretes, reforça a presteza em agilizar a execução deste projeto,
47Ricardo Alexandre Vieira diz que esta dependendo do retorno do Prefeito em realizar esta reunião e
48desabafa que se sente impotente por não ter resolvido ainda esta situação, e que se continuar desta
49forma o jeito será acionar o Ministério Publico, o conselheiro Cicero Alves da Silva APAE, discorda em
50passar para o Ministério publico e sim aguardar a resposta do prefeito.O presidente Ricardo Alexandre
51Vieira diz que se o conselho quiser aguardar a resposta do prefeito ou secretário da assistência
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52concorda em aguardar, e adverte que o correto é mandar para o ministério publico. O conselheiro
53Ismael Roberto Batista Melo informa que a Rodoviária de Maringá esta licitando piso tátil para
54acessibilizar o local e o presidente Ricardo Alexandre Vieira saliente que esta ação é um grande avanço
55para o conselho. Item 3- b): O conselheiro Ismael Roberto Batista Melo informa sobre a mudança da
56data do projeto Viver sem Limites e que ainda não foi reagendado.Item 3- c) O presidente Ricardo
57Alexandre Vieira comenta sobre a LOGO do Conselho CMDPD, e que já ouvir algumas criticas
58referente, e pede ao conselho ideias quanto o que mais representa as pessoas com deficiência, assim
59abre para que cada um traga sua ideia, a conselheira Nara SEDUC expõe a ideia de abrir um concurso
60nas escolas, o presidente Ricardo Alexandre Vieira se mostra aberto a novas propostas.Item 4: O
61presidente Ricardo Alexandre solicita sugestões dos conselheiros quanto a comemoração do Dia
62Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, a senhora Izete Conceição Cardoso relembra a ideia do
63ano passado de realizar um túnel com obstáculos na praça para que a comunidade vivencie um pouco a
64experiência que a pessoa com deficiência enfrentam no seu dia a dia para se locomoverem e que o
65melhor dia seria na sexta feira dia 20 de setembro. A conselheira Quitéria Maria Barbosa sugere que
66seja feito um show de talentos com apresentação na praça e que as entidades faça uma representação
67ativa, o presidente Ricardo Alexandre Vieira discorda pois um local aberto as pessoas ficam dispersas e
68que esta ideia seria melhor no final do ano no dia 03 de dezembro na comemoração do dia Internacional
69da Pessoa com Deficiência.A conselheira Tatiane da Silva Funari sugere colocar interpretes nos
70programas televisivos para realizar a chamada do evento, fica para ser realizado tal chamada para o dia
71ou para o dia anterior ao evento aguardando novas ideias e sugestões. O presidente Alexandre Vieira
72relembra o evento realizado no ano de 2012, pede sugestões quanto seguir o mesmo cronograma, a
73conselheira Quitéria Maria Barbosa sugere a fidelidade no horário do evento para não atrasar, sugere
74ainda solicitar apoio das faculdades em realizar recreações durante o dia. Com a votação dos
75conselheiros foi deliberado em realizar o evento no dia 20 de setembro com inicio as 8:30 hs com a
76saída de uma passeata da praça Rocha Pombo até a praça Raposo Tavares, mantendo – se o túnel de
77obstáculos, sendo a passeata contemplada pela fanfarra da APAE com o cerimonial, e o túnel ficar até o
78período da tarde com as recreações. A conselheira Ana Carmem Dias e Tatiane da Silva Funari
79reforçam o pedido de reaver quanto aos agendamentos com o prefeito e secretário da assistência para
80solucionar os problemas quanto a Central de Interpretes. O presidente Ricardo Alexandre Vieira se
81dispõe em rever estes agendamentos, o mesmo segue para o item 5: informes Gerais – passa a palavra
82para a conselheira Cynthia Catarina de Oliveira representante da Secretaria Municipal de Esporte e
83Lazer de Maringá – SESP, a mesma comenta sobre o evento Campeonato Regional Sul de Vôlei
84Sentado que aconteceu em Maringá no Ginásio Valdir Pinheiro, nos dias 15 e 16 de junho do ano de
852013, com o resultado : 1º lugar UNILEHU de Curitiba, 2º lugar ASSAMA de Maringá, 3º lugar AVPL
86de Paranaguá, 4º lugar Pinhais, e a Conselheira Betty Catuyama Ajita representante da SESP ressalta
87que não houve a representação por parte das cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul,. O
88conselheiro Ismael Roberto Batista Melo informa sobre o evento CONADE que acontecerá em Porto
89Alegre nos dias 25 e 26 de julho e que o evento cederá alimentação para os participantes. Nada mais
90Havendo a deliberar foi encerrada a reunião e eu Tatiane da Silva Funari secretaria lavrei a presente Ata
91que é assinada por mim e pelo presidente Ricardo Alexandre Vieira. Os conselheiros e convidados
92atestam sua presença assinado uma lista.
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97Ricardo Alexandre Vieira
Tatiane da Silva Funari
98 Presidente do CMDPD
Secretaria do CMDPD
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