CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDPD
GESTÃO 2014 / 2016
Data: 01/10/2014
Local: Sala de reuniões do Gabinete da Prefeitura

Horário: 14horas

Pauta:
1 – Aprovação da Pauta da 4ª Reunião Ordinária;
2 – Leitura e aprovação da ata da 3ª Reunião Ordinária Gestão 2014-2016;
3 – Apresentação das ações da Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) e Projeto
cadastrado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal SICONV para instalação de mais semáforos sonoros;
4 - Ofício nº19/2014 DPSD Convite para o III Fórum Crack é Possível Vencer;
5 – Ofício nº167/2014 do CMDCA que parabeniza a presidência do Conselho pela eleição no dia
04 de julho do corrente ano.
6 – Relato das Comissões;
7 – Informes Gerais
ANEXOS

Comissão de Políticas Públicas
Data: 24/09/2014 Horário: 14h Local: SASC
Membros das Comissões Presentes: Maurílio Liba Almeida, Ricardo Alexandre Vieira, Alexandra Silveira
Petris Capuano, Gustavo Vinicius Camin, Paula Edicléia França Bacaro, Vanessa Linhares de Souza.

1 – Relato da reunião na Agência do Trabalhador dia 24/09 sobre as 138 vagas
disponiveis para a Pessoa com Deficiência - Foram convidadas as entidades, a assessoria
técnica do CMDPD, o Presidente do CMDPD, mas poucas entidades estiveram presentes. Foi falado sobre
a fiscalização do Ministério do Trabalho nas empresas verificando as vagas exigidas por lei para as pessoas
com deficiência, e por esse motivo têm aumentado a disponibilização para contratação na agência do
trabalhador, que está promovendo palestras para as empresas para um melhor relacionamento entre os
colaboradores e reunião com as empresas para esclarecer o perfil do funcionário e as necessidades de
adequações no ambiente. Parecer da Comissão: enviar um ofício para a Agência do Trabalhador
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questionando quais as maiores dificuldades encontradas para a inclusão no mercado de trabalho. A
comissão sugere encaminhar também um questionário para as entidades pedindo informações sobre
encaminhamentos para a Agência do Trabalhador, quando obtiveram sucesso ou insucesso, quais os
motivos, para poder confrontar as informações e chegar a um diagnóstico.

INFORMES DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1. Ofício Circular n°34/2014 da Secretaria de Assistência Social e Cidadania - SASC
encaminhando a Proposta Orçamentária 2015; Foi informado o valor de R$ 12.500,00 da
proposta orçamentária para a manutenção do CMDPD em 2015 e ainda, a Manutenção dos Serviços
Especializados para Pessoa com Deficiência por meio de convênio, com a previsão do valor de R$
827.481,00 que será repassado para as entidades por meio de Edital por chamamento público, seguindo a
lei Federal nº13019/2014.

2. Ofício Circular nº 37/2014 da SASC informando sobre o fluxo de atendimento dos
Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS; A comissão tomou
conhecimento deste ofício onde a SASC informa que o CREAS é composto por quatro serviços o Serviço de
Medidas Socioeducativas, o Serviço de Abordagem Social a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua,
o Serviço de Atendimento Especializado a Idosos e Pessoas com Deficiência e o Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI. No município de Maringá os Serviços de
Medida Socioeducativas e Abordagem Social são oferecidos em unidades próprias, já o PAEFI e o Serviço
especializado a Idosos e Pessoas com Deficiência são executados no CREAS I e CREAS II. O CREAS I
abrange os territórios de referência dos seguintes CRAS – Centros de Referência de Assistência Social:
Santa Felicidade Itaipu, Iguatemi e Mandacaru. O CREAS II compreende os territórios do CRAS
Morangueira, Requião Alvorada e Ney Braga. A comissão sugere convidar a equipe que atua no Serviço de
Atendimento Especializado a Pessoas com Deficiência para apresentar informações deste serviço.

3. Reunião com o Secretário Flávio Vicente dia 09/09/2014 e ofício circular n°
35/2014 SASC – Informando sobre a nova forma de repasse de recursos públicos às
entidades sem fins lucrativos; A comissão recebeu a informação que a Lei Federal nº 13019/2014
que entra em vigor dia 1 de Novembro de 2014, acarretará em mudanças nas formas de repasse de
recursos públicos às entidades sem fins lucrativos, sendo que os repasses agora deverão acontecer nas
modalidades de editais de chamamento público. O Secretário Flávio Vicente encaminhou aos Conselhos
Vinculados à SASC ofício circular informando que está analisando o teor da Lei, juntamente com a PROGE
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– Procuradoria-Geral do Município, e oportunamente realizará reuniões com todas as entidades para
orientações e esclarecimentos que se fizerem necessários.

Comissão de Acessibilidade
Data: 24/09/2014 Horário:15:30h Local: SASC
Membros das Comissões Presentes: Daniella Cristina Martins Hernandes, Maria Aparecida de Oliveira
Souza, Ricardo Alexandre Vieira, Tiago Rafaelo da Silva, Gustavo Vinícius Camin, José Aparecido de
Almeida, Jovelina Mortean Borghi e Maurílio Liba Almeida.

1 - Faixa de pedestre na avenida Brasil A faixa de pedestre foi recuada cerca de três metros
depois da esquina, tornando difícil para pessoa cega encontrar a rampa de acesso, é importante que haja
uma sinalização, como o piso direcional para identificar a rampa de acesso. A comissão sugere que essa
solicitação seja encaminhada para a SEMUSP com urgência.

2 - Denúncia de falta de ponto de ônibus no Jardim São Miguel II próximo Shopping
Catuaí; A Assessoria Técnica do CMDPD recebeu uma denúncia por telefone de uma pessoa cega que
precisa caminhar mais de um quilômetro para chegar no ponto de ônibus. O conselheiro Maurílio Liba
Almeida ficou responsável por verificar a denúncia na SETRANS e apresentar informações na plenária. A
Comissão sugeriu também que fosse convidado o secretário, Capitão Ideval, para participar de uma reunião
plenária e esclarecer sobre outros assuntos relacionados a essa secretaria.

3 - Placas em Braille no Terminal Urbano e piso direcional que indica a localização
das placas; A comissão tomou conhecimento, que m uitas placas em braille foram arrancadas e
não foram recolocadas, além de terem sido recuadas, dificultando o acesso da pessoa cega. A sugestão da
Comissão é de enviar um ofício para a SETRANS notificando sobre esta e outras irregularidades como as
motos estacionadas nas vagas da pessoa com deficiência, acessibilidade nos pontos de ônibus e na
Rodoviária.

4. Reforma do Terminal Rodoviário; O Presidente do Conselho, Gustavo Vinícius Camin entrou
em contato com o Secretário de Obras Públicas – Sr Adolfo Cochia, que informou não haver licitação em
andamento, mas que será prioridade para o orçamento do próximo ano. Parecer da Comissão: A comissão
sugere que seja enviado um ofício para o secretário pedindo informações sobre o andamento do processo.
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5. Construção do Centro Esportivo da Pessoa com Deficiência; A Comissão sugere
encaminhar ofício para saber sobre os trâmites do processo.
INFORME DA COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE

Visita ao Aeroporto – foi agendado visita técnica para orientação dia 10/10/2014.
COMISSÃO DE COMUNICAÇÂO
Data: 17/09/2014 Horário:14h Local: SASC
Membros das Comissões Presentes: Gustavo Vinícius Camin, Ricardo Alexandre Vieira, Andréia dos
Santos.

1 – Ação alusiva ao Dia de Nacional da Luta das pessoas com deficiência (21/09): A
comissão aprovou o texto que foi enviado para os meios de comunicação, como site da Prefeitura Municipal
Link do CMDPD, Jornal do Povo e rede social.

2 - Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (03/12) – A comissão informa que houve
alteração da data e local da Mostra de Talentos, o evento ficou agendado para o dia 09 de
dezembro, no Teatro Barracão.

Maringá, 1 de outubro de 2014
Gustavo Vinícius Camin
Presidente CMDPD
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