CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDPD
GESTÃO 2016 / 2018
Data: 09/11/2016
Horário: 14horas
Local: Sala do Gabinete da Prefeitura – Paço Municipal
Pauta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovação da pauta da 5ª Reunião Ordinária.
Deliberação da ata da 4ª Reunião Ordinária Gestão 2016-2018.
Ofício nº 3511/2016 do Conselho Regional de Psicologia do Paraná sobre a
substituição da conselheira suplente.
Ofício nº 100/2016 da AMA sobre a substituição de conselheira suplente.
Curso de Formação para os Conselheiros – II Módulo - 23 de novembro, às 14h na
SASC.
Eleição dia 04/11/16 sobre a vaga remanescente de representante de entidades
e/ou associações de e para a pessoa com deficiência, cadastrados no CMDPD;
Relato da Reunião dia 25/10 com a Procuradora da República do Ministério Público
Federal – MPF Sr ª Danielle Dias Curvelo CMDI sobre o Passe Livre Interestadual.

8.
9.

Relato de Comissões.
Informes Gerais.
Visita na AME – Associação de Mães Especiais Sol da Manhã
Realizada no dia 19 de outubro de 2016

Horário: 14h Local: AME
Membros Presentes: André Luís de Sena dos Santos, Carla Passarella, Tatiana de
Oliveira Santos e Viviane Regina Franco Soares.
Relato da visita anexo.
Reunião da Comissão de Cadastro e Acompanhamento
Realizada no dia 24 de outubro de 2016
Horário: 14h Local: SASC
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Membros da Comissão Presente: Cynthia Catarina de Oliveira, Deuza Prates de
Carvalho, Maria Aparecida de Oliveira Souza, Sonia Regina Versari, Tatiana de Oliveira
Santos e Vivian Mastelini Risso.
A comissão manifesta parecer favorável a renovação do cadastro da entidade:
1 – AME – Associação de Mães Especiais Sol da Manhã, situada na Avenida Tuiuti nº 180
sala 02, anexo ao Terminal Rodoviário de Maringá, Zona 08, conforme relato de visita
(anexo) realizada no dia 19/10/16 14h.
Reunião com a Promotora no Ministério Público
Realizada no dia 25 de outubro de 2016
Horário: 14h30m Local: Procuradoria da República no Município de Maringá,
Avenida XV de Novembro 708.
Relato da reunião anexo.
Reunião da Comissão de Políticas Públicas e Acessibilidade
Realizada no dia 31 de outubro de 2016
Horário: 14h Local: SASC
Membros da Comissão Presente: Ana Carmem Dias, Cherliton de Castro Guedes,
Gustavo Vinícius Camin, Maria José Carvalho Pombalino, Nivaldo Barbosa de Lima.
1 – Ofício do DETRAN em resposta ao ofício nº 68/2016 do CMDPD, sobre veículos
adaptados e intérprete de libras nos Centros de Formação de Condutores. Em resposta o
DETRAN informou as cidades do estado do Paraná que possuem os carros adaptados
nos Centros de Formação de Condutores, entretanto, observou-se que em Maringá e
região não possui nenhum. Com relação ao intérprete de libras o DETRAN oferta por
meio de contrato com prestador de serviço e o candidato não arca com nenhum custo
adicional. O ofício não respondeu o questionamento do Conselho se existe o serviço de
intérprete de libras nas autoescolas. Parecer da Comissão:


Enviar outro ofício para o DETRAN solicitando alternativas para a falta de carros
adaptados e perguntando se existe algum órgão responsável pelas autoescolas.
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Requerer a Câmara de Vereadores duas leis municipais, sendo uma que institua a
obrigatoriedade das autoescolas fornecerem o intérprete de libras e a outra que
seja disponibilizado carro adaptado no município de Maringá.

2 – Ofício da Secretaria Municipal de Saúde nº 2348/2016 em resposta ao ofício n º
72/2016 do CMDPD, sobre as fraldas descartáveis para pessoa com deficiência.


Programa Farmácia popular: A Secretaria de Saúde informou que o Ministério da
Saúde recorreu da decisão do Supremo Tribunal Federal, sendo assim não foi
incluído ainda o fornecimento de fraldas descartáveis nas farmácias populares para
pessoa com deficiência.



Leis Municipais: 8950/2010 e sua alteração 10109/2016, a Secretaria de Saúde
afirma que essas leis ferem a lei 141/2012 que definem que não constituirão
despesas com ações de serviços públicos de saúde, ações de assistência social.

Parecer da Comissão: Agendar reunião com o Ulisses Maia no mês de novembro para
reafirmar algumas pautas que estão pendentes no Conselho.
3 – Ofício circular do CMDPD 05/2016 encaminhado para as Secretarias Municipais
solicitando as informações de serviços, programas, projetos e benefícios para o
atendimento à pessoa com deficiência: A comissão recebeu as respostas da SESP,
SEHABIS, SEMULHER, SAÚDE e SEDUC. Parecer da Comissão:


A comissão sugere reiterar o ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, pedindo
informações sobre os atendimentos médicos e odontológicos.



Agendar

reunião

com

representante

da

SEHABIS

para

pedir

maiores

esclarecimentos sobre os critérios de seleção das pessoas/famílias de pessoas
com deficiência para os Programas Habitacionais.


Agendar visita da comissão para fins de acompanhamento no CEMAE – Centro
Municipal de Apoio Especializado.

Após o recebimento de todos os ofícios a Secretaria-Executiva apresentará a rede de
serviços ao Conselho.
4 - Ofício nº 161/2016 da SEMAT em resposta ao ofício nº 83/2016 do CMDPD, sobre a
desobstrução da corrente no Terminal Rodoviário de Maringá. Segundo o diretor-geral da
SEMAT, a restrição acontece na passarela de acesso pela Avenida Tuiuti, apenas no
horário das 24:00 até 05:00 horas, período que não ocorre fluxo de pessoas, sendo
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necessário para evitar andarilhos que dormiam no piso superior, colocando em risco a
integridade patrimonial do Terminal e física dos passageiros e servidores, após o
fechamento do portão alega que não tiveram mais problemas. Parecer da Comissão:
Propor um treinamento com os funcionários da Rodoviária sobre acessibilidade atitudinal.
5 – Dificuldade de identificar os rótulos dos medicamentos em braile – A Comissão
recebeu denúncia de uma Conselheira, que em algumas farmácias está sendo fixado
etiquetas em cima do braile, dificultando a pessoa com deficiência visual identificar o
nome do medicamento. Parecer da Comissão: Considerando a Resolução da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA nº 71 de 2009, que determina que embalagens
tenham o nome dos remédios em braile, a Comissão sugere encaminhar ofício ao
Conselho Regional de Farmácia, solicitando orientação às farmácias, bem como uma
ação de fiscalização.
Visita na AMA – Associação Maringaense dos Autistas
Realizada no dia 03 de novembro de 2016
Horário: 14h Local: AMA
Membros Presentes: Sonia Regina Vesari, Tatiana de Oliveira Santos, Viviane Regina
Franco Soares e Carla Passarella,
Relato da visita anexo.

Você sabia? As deficiências adquiridas, além de causadas por sequelas de doenças, podem ser
provocadas também por acidentes. Os de trânsito estão entre as principais causas de deficiência
física em pessoas adultas no mundo.
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