1

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDPD
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Aos seis (06) dias do mês de Março do ano de 2013, às 13:30 horas, na Sala de Reuniões do Gabinete do
Prefeito, Paço Municipal, realiza-se a Oitava Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência – CMDPD, que tem a seguinte pauta: 1. Leitura e aprovação da Pauta da 8ª
Reunião Ordinária; 2. Leitura e aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária do dia 07 de Fevereiro de 2013; 3.
Relato de Comissão; 4. Quórum nas Reuniões Ordinárias; 5. Gerência Paralímpica; 6. Assuntos Gerais. Ítem
1) O presidente, Sr. Ricardo Alexandre Vieira inicia a reunião dando as boas-vindas aos presentes, e
apresenta as Srªs AnaPaua Schiavone e Samara R Amaral, representantes dos Vereadores Ulisses Maia e
Carmen Abilene Soriano Inocente Logo após faz a leitura da pauta da 8ª Reunião Ordinária do CMDPD
sendo esta acrescida de mais um (01) ítem, tratando este da Retirada da Inscrição do CVI junto ao CMDPD.
Assim com este novo ítem acrescido à pauta, esta fica assim disposta: ìtens 1 e 2 ficam inalterados; ítem 3
passa a ser a retirada da Inscrição do CVI junto ao Conselho; os demais ítens seguem na sequencia
estabelecida. Seguindo a pauta, ítem 2) faz-se a leitura da Ata da 7ª Reunião Ordinária do dia 07 de
Fevereiro de 2013. A mesma é aprovada com ressalvas nas linhas 45 (onde se lê ‘não será aprovado’ leia-se
‘não mais será aprovado’) e 65 (onde lê-se ‘Elizabete’, leia-se Beth). O Presidente Ricardo pede aos
Conselheiros que respeitem a ordem da pauta e inscrevam-se para discutir os assuntos. Em seguida passa
ao ítem 3) da pauta, que trata da retirada da inscrição do CVI junto ao CMDPD, passando a palavra ao sr
Edvan Dias de Souza presidente do CVI Maringá. Este expõe que o CVI enfrenta dificuldades desde o final
de 2012 e que não pode mais continuar inscrita junto ao CMDPD. Ricardo confirma que a Entidade está se
retirando do Conselho e que a AMDF estará assumindo a vaga aberta. Pede ainda ao Sr. Edvan Dias de
Souza que continue participando das reuniões do Conselho e das Comissões. Ana Carmem manifesta-se e
diz lamentar a questão da CVI, reiterando ao Sr. Edvan Dias de Souza o pedido de participação deste nas
reuniões do Conselho. Ricardo retoma a palavra e tece elogios ao Conselheiro Antonio Araújo pela sua
eleição como vereador da cidade de Paiçandu. Pede a este que fale um pouco do trabalho que está
desenvolvendo naquela cidade. Antonio Araújo Costa, inicia agradecendo aos Conselheiros e diz, que como
vereador, está trabalhando em questões gerais e também nas relacionadas à Pessoa com Deficiência,
especialmente no tocante ao transporte coletivo e à acessibilidade. Dando continuidade à pauta, ítem 4)
Relato de Comissão, Ricardo passa a palavra a Ismael Roberto Batista Melo, que fala sobre os ofícios
enviados ao Sr. Prefeito tratando de assuntos discutidos na última reunião do Conselho. Diz que está
aguardando as respostas. Relata que na última reunião de Comissão, estiveram presentes somente três
Conselheiros e que lamenta a saída da CVI do Conselho, pois esta sempre foi bastante participativa em tais
reuniões. Fala também sobre a visita realizada pelo Conselho à APAE em 2012, com vistas a conferir
questões de acessibilidade no refeitório e que ainda não obteve resposta da Instituição. Ricardo retoma a
palavra e diz que o Conselho enviará ofício com vistas à obtenção de respostas. No caso de as providências
quanto à acessibilidade referida não terem sido tomadas, enviará ofício ao Ministério Público. Ana Carmem
pede a palavra e diz que, quanto à participação nas reuniões de Comissão, sempre procurou estar presente
e participar ativamente. Justifica ainda sua ausência nas duas últimas reuniões e reitera que pretende
continuar atuante. Fala também que concorda com o Presidente no tocante ao envio de ofício à APAE e
sugere que a Instituição seja convidada a comparecer à próxima reunião do Conselho para esclarecer a
questão exposta. Ricardo diz não concordar com o referido convite, pois a questão já se estende a algum
tempo. César Gualberto pede a palavra e diz que concorda com a Ana Carmem na questão da APAE. Fala
também que reconhece a necessidade de ser mais participativo nas Comissões. Termina dizendo à Cynthia
Catarina de Oliveira que espera que sua gerência atue de modo a atender às necessidades do
páradesporto de Maringá. O Conselheiro Antonio Araújo também faz uso da palavra e diz que concorda com
o Presidente quanto ao encaminhamento de ofício à APAE. Diz que não se retirou das Comissões e justifica
sua ausência nas reuniões passadas. Ricardo Alexandre Vieira retoma a palavra e diz que o Conselho
enviará o ofício à APAE, decidindo, após isso, as medidas a serem tomadas. Finaliza este ítem convidando
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Cynthia Catarina de Oliveira e Betty Catuyama Ajita a participarem das reuniões de Comissão. Dá sequencia
à pauta, passando para o ítem 5) que se refere ao quórum das reuniões ordinárias do Conselho. diz que, em
reunião de Comissão, ficou decidido que o quórum continua como está estabelecido no Regimento Interno e
que o problema da faltas nesta gestão está nas Entidades não-governamentais. Fala que estará reunindo-se
com os Presidentes dessas Entidades para tomar ciência dos motivos da ausência dos Conselheiros às
reuniões. Ana Carmem diz que concorda com o Ricardo Alexandre Vieira e que estar no Conselho é opinar,
atuar nas causas, participar. Antonio Araújo da Costa também opina e diz que concorda com o quórum como
está estabelecido e lamenta que essa questão tenha que novamente ser discutida. Dando continuidade à
pauta, ítem 6), Ricardo convida a se pronunciar, as representantes da Gerência Paralímpica do município,
Betty Catuyama Ajita e Cynthia Catarina de Oliveira. Cynthia Catarina de Oliveira fala sobre o Ofício que
regulamenta a utilização de veículos da Secretaria de Esportes para viagens. Ricardo diz que não concorda
com alguns pontos do ofício, como a questão do prazo de 30 dias de antecedência para o encaminhamento
de Ofício para a solicitação de veículo, pois, segundo ele, há questões que não é possível resolver com
tanta antecedência, como requer o ofício. Betty Catuyama Ajita esclarece que, se a Entidade enviar a
documentação com bastantes antecedência e houver alterações posteriores, estas serão analisadas.
Cynthia Catarina de Oliveira. pergunta o que o Departamento Paralímpico pode fazer com relação ao Projeto
do Centro Esportivo do Jardim Três Lagoas. Ricardo diz que ela pode ajudar inteirando-se do Projeto,
acompanhando o desenvolvimento do mesmo e chamando o Conselho para acompanhar a verificação dos
trabalhos. Betty Catuyama Ajita também pergunta se a Secretaria pode fazer algo para acompanhar o
andamento da disponibilização das verbas. Ismael Roberto Batista Melo diz que a verba está vindo para a
Secretaria de Obras e que estava faltando alguns documentos que já estão sendo providenciados. Ricardo
Alexandre Vieira fala que a Secretaria deve fiscalizar o desenvolvimento da obra. Finalizado este ítem da
pauta, prossegue-se para o ítem 7) Assuntos Gerais. O Presidente passa a palavra ao Sr. José Antônio, que
fala sobre a lei Federal que institui o passe livre integrado, questionando sobre a validade da mesma.
Wesley Diniz Vieira fala que foi enviada uma moção ao CONADE com relação ao passe livre federal. Sobre
este assunto, a Srª Ana Paula Schiavone, manifesta-se e diz que a Lei Federal necessita ser regulamentada
pelo Município e Estado para que tenha validade neste âmbitos. Encerrado este assunto, Conselheira
Eunice Gonçalves pergunta porque não há mais intérpretes para atender à rede pública. Ricardo Alexandre
Vieira diz que ele, a Ana Carmem e o Antonio Araújo da Costa conversaram e que resolveram pedir ao Sr.
Ulisses Maia, presidente da Câmara Municipal, para que formule uma lei que viabilize a instalação do
VIABLE em todos os órgãos públicos. Ana Carmem fala que esse é um assunto que tem que ser tratado
com urgência e sugere que o Conselho reúna-se com o Sr. Prefeito e o Secretário da SASC para resolver a
questão. Diz ainda que deveria ser realizada uma campanha de divulgação e esclarecimentos para o público
em geral quanto à utilização do VIABLE. Ismael Roberto Batista Melo compromete-se a verificar a
possibilidade dessa reunião. A Conselheira Simone Almeida comunica que a ASUMAR estará promovendo
capacitação em leibras para as pessoas que se interessarem. Ana Carmem fala do Projeto de Capacitação
para a pessoa com deficiência promovido pela Empresa Frangos Canção. Ismael Roberto Batista Melo pede
a palavra e comunica que a AMDF, representada neste Conselho pelo Sr. Rubens, estará promovendo no
dia 07 deste mês um passeio à um pesqueiro e convida os Conselheiros para participar desse evento. Após
isso, o Presidente agradece a presença de todos. Nada mais havendo a deliberar, foi encerrada a reunião e
eu, Maria do Carmo Bezerra de Lima Silva, como Secretária do CMDPD, lavrei a presente Ata, que é
assinada por mim e pelo Presidente, Sr. Ricardo Alexandre Vieira. Os conselheiros e convidados atestam
sua presença assinando uma lista.
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