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7ª REUNIÃO ORDINÁRIA CMDPD
Gestão 2018/2020
Data: 13/02/2019
Horário: 14:00h
Local: Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito – PMM
End.: Paço Municipal – Térreo
Av. XV de Novembro, 701, Zona 1 – Maringá-PR
Pauta:

1.

Verificação do quórum mínimo;

2.

Aprovação da Pauta;

3.

Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária;

4.

Relato das Comissões:

 Anexo I - Reunião da Comissão de Políticas Públicas e Acessibilidade;
 Anexo II - Reunião da Comissão de Cadastro e Acompanhamento.
5.

Informes.
ANEXO I

Data: 06/02/2019 Horário: 14:00h Local: Auditório da SASC
Comissão de Políticas Públicas e Acessibilidade
Membros da Comissão Presente: Daniella C. Martins Hernandes, Kézia Sumico
Nakagawa, Michely Mileski Zuliani, Ricardo Alexandre Vieira, Samara Ferreira V.
Cezar, Samuel Ferreira e Silvio J. Podadeiro Rodrigues.
1 – Ofício nº 1009/2018-JL em que o Ministério Público solicita acompanhamento das
condições do Hospital Psiquiátrico de Maringá, que foi credenciado como Hospital
Geral e precisa passar por adaptações para que se possa prestar um serviço de
qualidade aos pacientes, com resposta ao MP até 14/03/2019. A comissão decidiu
visitar o Hospital para as averiguações necessárias. A visita foi agendada para o dia
12/02/2019 às 08:30 horas composta, inicialmente, pelos conselheiros Silvio, Michely,
Samara e Daniella e pela secretaria executiva deste conselho. A visita ocorreu com
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acompanhamento de Elisangela e Michele da Secretaria-executiva e as conselheiras
Samara e Michely, os demais cancelaram por motivos de trabalho e saúde. Na visita
verificaram que trata-se de um edifício construído há 62 anos, e o Diretor Sr. Luís
informou a necessidade de ser reformado, mas não possuem recursos para isso. Há
um projeto no Ministério da Saúde para reforma, porém aguardam aprovação para
sua ocorrência. Diante isso, verificaram a falta de vários quesitos de acessibilidade:
desde a recepção, refeitórios, banheiros, corredores, quartos e enfermarias que não
permitem a locomoção de pessoas com deficiência visual, cadeirantes, e/ou pessoas
com dificuldade de locomoção (obesos, gestantes, idosos), porque os corredores e
quartos não tem piso tátil, os banheiros até possuem barras, mas o espaço interno
não permite a entrada ou giro de cadeira de roda ou banho, inclusive há banheiro que
não entra cadeira de rodas ou banho devido ter degrau na entrada ou ser estreito. A
Comissão sugere que em resposta ao M.P. seja solicitado visita técnica de
engenheiro para averiguação e apontamentos das irregularidades, bem como
alterações arquitetônicas, conforme normativas de acessibilidade, para privilegiar o
uso de todos os que dele necessitem.
2 – Ofício nº 949/2018-BA em que o Ministério Público solicita que o CMDPD
verifique se o Município promoveu todas as adequações necessárias às normas de
acessibilidade do Terminal Rodoviário, com remessa do respectivo relatório. A
comissão optou por não realizar a visita, uma vez que não houve alteração/melhoria,
pois não teve início da reforma. Portanto será informado ao MP que o Município
apresentará em março o projeto de reforma/adequação deste local e que esta
comissão analisará esse projeto.
3 – Análise do Projeto do Terminal Rodoviário em resposta à SEMOB: os
conselheiros Cherliton, Fábio e Amanda, na última plenária, ficaram de analisar o
projeto e apresentar o relatório à plenária de fevereiro. Em contato com os mesmos,
exceção do Cherliton que não conseguimos contactar, informaram que o excesso de
trabalho nos setores que atuam e o período de férias, tornou inviável a execução
dessa análise. O conselheiro Fábio solicitou prazo para apresentação da análise em
março/2019.
4 – Visita à UEM para verificar acessibilidade: verificar se a comissão será com os
mesmos conselheiros que executaram a primeira – Jonathan, Samuel, Cherliton e
Edvan - , com acompanhamento de um cadeirante integrante do basquete em
cadeiras de rodas. Aguardando o retorno desse cadeirante informando sua
disponibilidade para agendamento.
5 – Condomínio da Pessoa Com Deficiência: o conselheiro Ricardo informou que
houve alterações no projeto do condomínio. Os conselheiros decidiram ter acesso ao
novo projeto para análise. Após, caso seja necessário, agendar com o prefeito. A
secretaria-executiva está verificando com quem está o projeto e suas informações.
6 – Mostra de Talentos 2019: a comissão solicita à Plenária para considerar a
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mudança de horário da Mostra para o período da tarde, às 14 horas, para que haja a
participação da rede de ensino (municipal/estadual). Os locais indicados para que a
mesma ocorra são o Teatro Calil Haddad, o Teatro Barracão e a Feitep.
7 – Escolha de novo secretário, em substituição à conselheira Carla Caroline de
Oliveira que gozará de licença maternidade.
8 – Comissão de Acessibilidade: solicitação a plenária para apresentação de novo
membro para substituição de conselheiro, conforme ata da última Plenária.

ANEXO II
Comissão de Cadastro e Acompanhamento
Data: 08/02/2019 Horário: 14:00h Local: SASC – Sala 02
Membros da Comissão Presente: Creusa Maria de F. Antoniassi, Jonathan Amorim
Peres, Maria Aparecida de O. Souza e Wania de S. Lopes Damas.
1 – Agendamento de visitas às instituições – criou-se uma agenda para realização
das visitas conforme disponibilidade dos conselheiros com dia, horário, participantes e
agendamento de veículo, para verificação dentres os pontos principais como a
acessibilidade e organização do local. No dia 12/02/2019, realizaram as primeiras
visitas pelo conselheiro Jonathan e pela Secretaria Executiva representada pela
Elisangela e Michele. A instituição AMAR – Associação Maringaense de Apoio ao
Reumático informou ao conselho que o período de funcionamento é as terças-feira e
quintas-feira das 13:00 às 16:50 horas. No mesmo local estão outras duas
instituições, a OSTOMAR – Associação dos Ostomizados de Maringá, que também
consta atendimento às terças-feiras das 14:00 às 17:00 horas, e a ASSAMA –
Associação dos Deficientes por Amputação de Maringá, que atende às terças-feira e
quartas-feira das 19:30 às 22:00 horas e aos sábados das 13:30 às 16:30 horas.
Entretanto, a comissão chegou ao local às 14:15 horas e o mesmo encontrava-se
fechado.Realizado a tentativa de contato pelos telefones, sem sucesso. A área
externa do local apresentava sinais de abandono, com calçadas internas sujas e mato
na calçada da rua. Será necessário agendar nova visita para verificar as condições
internas e como está sendo o funcionamento das mesmas. Nesta data também
visitaram a UMPM – União Metropolitana Paradesportiva de Maringá e a sala
encontrava-se fechada. Em contato telefônico com o Sr. Paulo Rossi, o mesmo
informou que trabalhou na sede de manhã e à tarde estava realizando o trabalho em
casa. Foi possível visualizar a sala pelo vidro na porta e a mesma também é utilizada
como Ludoteca, com muitos materiais de artesanato, sem espaço para recepcionar
pessoas. Não há nenhum informativo sobre o horário de funcionamento.
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Informes Gerais
1.

Audiodescrição para deficientes visuais nos cinemas: alguns
questionamentos foram levantados pela Comissão de Políticas Públicas e
Acessibilidade que estão sendo averiguados e, tão logo a comissão tenha um
parecer, será encaminhado à Plenária.

2.

Revisão da Lei do Conselho, Lei 10.066/2015: Criada a Comissão, porém
há o questionamento sobre a obrigatoriedade do texto ter que passar pela
PROGE, que será verificado junto aos órgãos competentes.

3.

COEDE – referente o Livro Acessível: aguardando retorno do COEDE
referente aos questionamentos do CMDPD.

4.

Translivre: aguardando retorno do Jurídico sobre a Minuta do Decreto
Municipal enviado para ser analisado.

