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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDPD
2
Gestão 2012 – 2014
3
4No dia 06 de novembro de 2013, as 14hs, na sala de reuniões do gabinete do
5prefeito, paço municipal realiza-se a 16ª reunião ordinária do conselho municipal
6dos direitos da pessoa com deficiência, que apresenta a seguinte pauta: 1- leitura e
7aprovação da ata da 15ª reunião ordinária do dia 02 de outubro de 2013, 2- Leis de
8benefício e aposentadoria INSS para pessoa com deficiência, 3- Relato de
9comissões: a) visita ao Parque Alfredo Ninfer, b) Evento da semana da pessoa com
10deficiência em dezembro, c) projeto de acessibilidade na rodoviária e d) edifícios
11sem acessibilidade nos banheiros, 5- informes gerais. Após a leitura e aprovação da
12ata da 15ª reunião ordinária, com ressalvas nas linhas 27, 29, 46 e 142, o
13presidente Ricardo Alexandre pede para que a conselheira Beth Catuyama Ajita,
14informe sobre o PARAJAPS que será realizado de 11 a 17 de novembro. Após a
15apresentação da conselheira, o presidente Ricardo Alexandre Vieira questiona
16sobre a divulgação do evento e pede para que a assessora envie os informes para
17que seja mais divulgado. Em seguida a conselheira explica que a divulgação é de
18responsabilidade da imprensa da prefeitura e que a programação será divulgada no
19site. O presidente Ricardo Alexandre Vieira ressalta a importância da participação
20de todos neste evento devido aos cuidados com a saúde e a sociabilidade dos
21deficientes. A conselheira Beth Catuyama Ajita explicou que vale a pena participar
22das competições e ressalta a importância para o fortalecimento dos jogos
23desportivos e que o 2º jogos desportivos do Paraná contará com 16 modalidades
24entre elas atletismo, basquetebol, bocha adaptada, ciclismo, enduro adaptado,
25esgrima, parabadmimton, paracanoagem, tênis de mesa, voleibol, xadrex. Dados os
26informes, passa para o item 2 Beneficio de Prestação Continuada (BPC), as
27assistentes sociais Isabel Cristina Chami e Cleide Castilho do INSS, órgão
28responsável pela garantia desse direito, apresentou o BPC especificando, o que é
29o beneficio, a quem destina, como e onde requerer e quais documentos são
30necessários. Foi aberto uma discussão entre Isabel Cristina Chami, Cleide Castilho
31e o conselheiro Gustavo Vinicius Camin , César Antonio Gualberto e o presidente
32Ricardo Alexandre sobre a renda mínima exigida de ¼ do salário mínimo per capita
33e sobre o medo que os deficientes tem de perder o benefício quando vão para o
34mercado de trabalho. Isabel Cristina Chami explicou que existe um teto máximo de
352 anos para quem estiver no mercado de trabalho. Quanto a renda, o Conselheiro
36Gustavo Vinicius Camin afirmou que existe uma possibilidade de garantia quando o
37requerente entra na justiça sendo considerado inconstitucional a renda mínima de ¼
38do salário mínimo. O conselheiro Ricardo Alexandre Vieira questionou que o
39deficiente que atua no serviço público, cumpri o estágio probatório o qual é de 3
40anos o que pode dificultar a retomada do benefício. A conselheira Alexandra Silveira
41Petris Capuano destaca a importância dos deficientes estarem atentos as
42aprovações de leis e quem são os responsáveis constitucionais que votam a favor
43da mudança da lei que colabora com os deficientes garantindo seus direitos. A
44assistente social do INSS reafirma que gostaria que no conselho houvesse um
45representante do INSS. Dado por encerrado o item 2 passa-se para o item 3 relato
46de comissões. Item a) Com relação a denuncia de falta de acessibilidade no parque
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47Alfredo Ninfer, Presidente Ricardo Alexandre Vieira e os conselheiros Araújo da
48Costa
e Ana Carmem Dias tiveram no local e puderam vivenciar a falta de
49acessibilidade. O conselheiro Gustavo Vinicius Camin destaca que nenhuma ATI
50em Maringá possui acessibilidade. Item b) o presidente Ricardo Alexandre Vieira
51apresenta a programação do evento do dia internacional da pessoa com deficiência,
52a qual será com abertura oficial no dia 02 de dezembro na câmara municipal de
53Maringá com exposição de artes de pessoas com deficiências e no dia 03 de
54dezembro atividades diferenciadas durante todo o dia na praça Renato Celidonio
55prefeitura Item c) O presidente Ricardo Alexandre Vieira informou que foi enviado o
56ofício 019/2013 em 01 de novembro ao secretário municipal de gestão – assunto
57adequação do projeto de acessibilidade da rodoviária, em resposta ao conselho, o
58Secretario de Gestão José Luiz Bovo informou que a licitação ocorrerá em janeiro
59de 2014. A conselheira Alexandra Silveira Petris Capuano questionou se entre as
60mudanças foi previsto um interprete para atendimento dos surdos que necessitarem
61dos serviços da rodoviária. O conselheiro Ismael Roberto B Melo disse que na
62reunião com o Sr Prefeito onde foi tratado o assunto havia dois surdos que não
63manifestaram essa necessidade, mas que irá incluir este pedido no projeto. Item d)
64edifícios sem acessibilidade – o conselheiro Ismael Roberto B Melo verificou o
65projeto do edifício São Bento no qual foi constatado que a construtora não se
66atentou as mudanças contidas no decreto 5296 e 9050, a diretoria de fiscalização
67fará uma vistoria no referido edifício e demais em construção. Finalizada a pauta, o
68presidente Ricardo Alexandre encerra a reunião agradecendo a presença de todos
69e eu Paula Edicléia França Bacaro conselheira representante da secretaria
70municipal de educação lavrei a presente ata que é assinada por mim e pelo
71presidente Ricardo Alexandre Vieira e os demais conselheiros assinam a lista de
72presença.
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