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Ata n°015/2021. Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 1 

às nove horas e dois minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho 2 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, on-line, na plataforma Google 3 

Meet. Presentes na reunião: Kaite Zila Wrobel Luz, Carla Rosiane Assis, Denis 4 

Cezar Musial, Rondineli Rodrigues, Luiz Henrique Palavicini Selivan, Gislaine 5 

Fernandes, Vanderleia Rosiane Golinski, Ornelis Vicente dos Santos. Registra-se 6 

também a presença do CRAS da Vila São João. Representando o IRATRAN, a 7 

diretora Eliana Soares. Ouvinte: Mariana do Carmo Bueno da Rocha. Os 8 

conselheiros Thais e Luciano, justificaram sua ausência no grupo do WhatsApp, 9 

assim como a conselheira Simone. A presidente Kaite inicia a reunião 10 

cumprimentando a todos. Em seguida realiza a leitura da pauta, sendo a mesma 11 

aprovada com a inclusão de novos assuntos: a página da Casa dos Conselhos e 12 

sobre o Fundo Municipal do Conselho. Em continuidade, coloca para aprovação a 13 

ata n°014/2020, sendo aprovada sem alterações. Após, Kaite inicia uma conversa 14 

sobre a apresentação das ações do IRATRAN. Rondinelli questiona o Conselho se 15 

já houve uma resposta ao Ofício 007/2020; Mariana responde que ainda não. Em 16 

seguida, Rondineli aborda sobre o primeiro ofício enviado, comunica que na época 17 

o ofício não foi respondido, pois quem recebeu foi outra pessoa, que seria o chefe 18 

do DETRAN e não do Departamento de Trânsito do município; comenta que a 19 

Eliana explicou a ele sobre a estrutura e como funciona o IRATRAN, falando 20 

principalmente dos assuntos referentes ao CMDPD; comenta que Eliana o 21 

informou que há apenas um funcionário que pode fazer a fiscalização das vagas 22 

para pessoas com deficiência, onde o servidor sempre está procurando verificar 23 

esta questão pelo município; inclui que os agentes de estacionamento não têm 24 

condições para apreensão dos veículos estacionados nas vagas destinadas à 25 

pessoa com deficiência, de modo que esta informação é encaminhada à central, 26 

informando o uso indevido da vaga, onde os funcionários de lá se deslocam até o 27 

local para poder fazer a fiscalização e tomar as devidas providências; também 28 

comenta que os agentes de estacionamento deveriam fazer um curso para atuar 29 

nesses casos, mas por causa da pandemia, isso não foi possível. Rondineli fala 30 

que a população deveria se sensibilizar e cooperar para evitar essas situações. 31 

Em continuidade, Rondineli fala que em primeira medida, foi decidido refazer a 32 

pintura das vagas reservadas, como forma de deixar mais evidentes, para evitar 33 

de outras pessoas as utilizarem; Eliana acrescenta no dia da reunião, que as 34 

pinturas das vagas estão sendo finalizadas; além disso, sugere reforçar o uso das 35 
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credenciais. Em seguida, Rondineli fala sobre entregar um ofício em mãos ao 36 

destinatário, pois a conversa se torna mais produtiva, assim como o 37 

comprometimento se torna maior; agradece a participação e interação de Eliana e 38 

Simone na conversa e no comprometimento do que foi imposto. Eliana fala que o 39 

departamento de trânsito está à disposição do CMDPD. Após, Kaite cita sobre a 40 

importância de impor a presença das pessoas com deficiência, dentro da 41 

sociedade; Rondineli comenta que essas pessoas só serão lembradas se forem 42 

vistas, portanto, é necessário a representatividade desta parcela da população. 43 

Denis fala que esta prática de conversação foi muito importante e que seria 44 

necessário fazer o mesmo com os secretários, até mesmo um encaminhamento 45 

mais resolutivo; comenta sobre o levantamento de leis e que seria importante 46 

montar um ofício para isto; Rondineli se dispõe para levar qualquer ofício 47 

encaminhado, pois afirma que a ação e a demonstração são importantes para a 48 

visibilidade deste Conselho. Em continuidade, Rondineli discursa sobre as leis 49 

encaminhadas pelo Denis, o qual cita questões de atendimento e acessibilidade, 50 

onde mesmo órgãos públicos não atendem estes quesitos; comenta que essas 51 

leis são federais e o município deve segui-las, além de que seria necessária uma 52 

fiscalização mais rigorosa dessas leis em determinados departamentos; inclui a 53 

questão dos brinquedos adaptados no Parque Aquático, que seria necessária uma 54 

fiscalização neles. Após, Kaite cita o exemplo que ocorreu no grupo, onde muitas 55 

pessoas não têm acesso a essas leis e seria importante a notificação delas, para o 56 

conhecimento popular; acrescenta que seria importante o Conselho em si ser o 57 

mediador para divulgações e informações das leis. Rondineli comenta que seria 58 

importante o Conselho fazer uma fiscalização dessas leis e como elas estão 59 

atuando nos órgãos públicos; completa falando sobre divulgar os feitos do 60 

CMDPD nas redes sociais, para ganhar visibilidade e convidar mais pessoas para 61 

participar e conhecer o Conselho, assim tendo mais propriedade para exigir o 62 

exercício das leis. Denis comenta sobre existir o site e o Facebook da Casa dos 63 

Conselhos, onde são divulgadas as reuniões dos Conselhos e o que foi discutido 64 

nelas. Denis faz a sugestão de encaminhar um ofício para a Secretária de 65 

Educação com essas normativas, pedindo informações de como está a prática 66 

dessas leis, e convidar um representante da Secretaria para a próxima reunião, 67 

para apresentar como as leis estão sendo exercidas; comenta que seria uma 68 

estratégia convidar as Secretarias que mais fazem atendimento direto com a 69 

população, que seriam as Secretarias de Educação, Saúde e Assistência. Rodineli 70 
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cita que as leis encaminhadas por Denis, são mais ligadas à estas Secretarias, 71 

portanto seria importante marcar uma reunião com elas. Carla questiona o 72 

Conselho se é possível a Assistência Social fazer um levantamento de como está 73 

a situação sobre a distribuição e atendimento das crianças que precisam de 74 

cadeiras de rodas; comenta que a última vez que foi informada, a fila de espera 75 

estava de seis anos, acrescenta que no município de Irati não há nenhum lugar 76 

para conserto de cadeira de rodas; Denis responde que a Assistência Social não é 77 

mais responsável por esta questão e sim a assistente social da saúde; comenta 78 

que pode entrar em contato para saber como está o funcionamento e processo 79 

disso. Kaite faz a sugestão de fazer uma ligação ou conversar pessoalmente para 80 

conversar com a Secretária de Saúde ou com um assistente social da saúde e ver 81 

estas questões; comenta que conhece mães de crianças de cinco anos que ainda 82 

não receberam cadeiras de rodas e só conseguem transitar a criança no colo. 83 

Denis fala que tem o contato da Marta e que pode passar par Kaite, para 84 

conversar sobre este assunto e fazer este panorama de todas as ações que a 85 

saúde tem sobre a situação; acrescenta que seria importante saber como funciona 86 

o processo sobre as cadeiras de roda, e conscientizar quem as fornece. Em 87 

continuidade, Kaite encerra o assunto sobre as leis e inicia o diálogo sobre os 88 

agendamentos das reuniões com a Secretaria Municipal de Educação e Núcleo 89 

Regional de Educação; comenta que entrou em contato com a Ana Cláudia e ela 90 

disse que na próxima semana, a partir da reunião, vai contatar para dizer quando 91 

será a reunião com os diretores, para o CMDPD participar e se apresentar aos 92 

diretores de Irati; acrescenta que a reunião será no formato online, pelo Google 93 

Meet. Em continuidade, Kaite passa a palavra à Denis, para falar sobre o contato 94 

com a Secretaria Municipal de Educação; Denis comenta que houve muitas 95 

mudanças dentro da Secretaria e ainda estão se organizando; sugere fazer um 96 

ofício com as leis específicas da Educação, direcionada às pessoas com 97 

deficiência, para conversarem e se informarem como está sendo aplicada, e 98 

agendar uma reunião com os diretores. Vanderléia fala que a equipe está em 99 

organização, mas é sim possível agendar uma reunião para conversar sobre estes 100 

pontos, se possível com a participação dos professores da educação especial; 101 

inclui que com a volta às aulas semipresenciais, estão fazendo uma pesquisa com 102 

os pais, para poderem elaborar um plano de volta às aulas de acordo com cada 103 

realidade da população; complementa dizendo que o departamento de educação 104 

especial está à disposição do Conselho. Kaite pergunta a Vanderleia se já fizeram 105 
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uma reunião com os diretores; Vanderleia responde que foi feita uma reunião de 106 

início, para explicar como está funcionando dentro das escolas, mas serão 107 

marcadas outras reuniões e em uma delas pode ter a participação do CMDPD. 108 

Kaite faz a sugestão de convidar os professores das escolas municipais para 109 

participar na próxima reunião do Conselho. Denis comenta que seria melhor 110 

marcar uma data com antecedência, fazer o convite e mandar aos professores; 111 

comenta que já fizeram uma reunião assim e muitos professores puderam 112 

participar; Kaite fala que essa participação seria ideal, para a discussão destes 113 

assuntos. Kaite questiona a participação da APAE; Denis responde que não estão 114 

participando desta reunião, mas justificaram a ausência. Kaite sugere conversar 115 

com a APAE também, para obter informações de como estão lidando com as 116 

situações em tempos de pandemia. Vanderleia fala que os profissionais da área, 117 

psicóloga e pedagogas, estão procurando uma melhor adaptação, para cada 118 

situação dos estudantes de educação especial. Kaite traz à tona seu relato 119 

pessoal, que por conta da situação pandêmica, a avaliação é adiada, mesmo 120 

sendo necessária; comenta que muitas famílias devem estar na mesma situação 121 

de insegurança. Vanderleia comenta que atenderam casos durante a pandemia, 122 

mas sempre tomando os devidos cuidados. Logo após, Kaite questiona Denis 123 

sobre a definição da participação dos diretores na próxima reunião; Denis 124 

responde que será feito um convite aos diretores, para ter a participação deles na 125 

próxima reunião do Conselho; inclui que fará o convite com o link da reunião e 126 

mandará no grupo do WhatsApp do Conselho para eles verem e aprovarem. Em 127 

seguida, Kaite fala sobre o agendamento da reunião com os vereadores; Denis 128 

fala que a data, o horário e o link da reunião devem ser definidos antes, enviando 129 

um ofício convite com as informações, para que os vereadores possam se 130 

organizar e comparecer à reunião. Kaite faz a sugestão de marcar a reunião com 131 

o Núcleo na semana seguinte a reunião do Conselho, e com os vereadores em 132 

outra semana, para ficar mais tranquilo para todos, já que muitos têm reunião via 133 

Meet, toda semana. Rondineli questiona se a reunião com os vereadores seria 134 

feita na próxima reunião do Conselho ou seria uma reunião extraordinária; Kaite 135 

responde que será uma reunião extraordinária; Rondineli pergunta se será aberta 136 

a qual vereador quiser comparecer; Denis responde que sim, para apresentar o 137 

Conselho a eles. Rondineli sugere agendar uma reunião na Câmara, pois poderia 138 

ter maior participação dos vereadores, já que seria mais acessível e teria o devido 139 

distanciamento social. Kaite diz que concorda com Rondineli, pois uma conversa 140 
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feita pessoalmente, seria mais produtiva para repassar a ideia do que o Conselho 141 

quer dizer. Rondineli propõe que seria importante a participação Kaite nessa 142 

reunião, para representar e explicar de melhor maneira sobre o Conselho na 143 

Câmara; sugere também agendar a apresentação em uma das sessões da 144 

Câmara, para que o Conselho possa utilizar a palavra e se apresentar dentro da 145 

sessão. Denis comenta que realmente seria melhor uma reunião presencial, e 146 

comenta do fato do limite de número de pessoas dentro da Câmara; sugere definir 147 

até três participantes do Conselho para representar na reunião. Rondineli faz a 148 

sugestão de a mesa diretora participar, presidente, vice-presidente e mais alguém 149 

que tenha participação ativa no CMDPD, para explicar da melhor forma possível, 150 

aos vereadores o que é o Conselho. Kaite comenta que ela sendo a presidente 151 

não precisa designar alguém, e que quem tiver interesse em participar juntamente 152 

a mesa diretora, pode se manifestar nesta reunião ou no grupo do WhatsApp; 153 

Rondineli fala que sempre está à disposição do Conselho, para todos os eventos; 154 

mas inclui que também seria bom um representante que está há mais tempo 155 

dentro do CMDPD. Kaite fala que está participando do grupo estadual dos 156 

Conselhos, mas não definiram uma data para reunião, pois o momento está muito 157 

instável, acarretando a uma dificuldade de reunir as pessoas, comenta que seria 158 

bom a reunião para cada um expor as dificuldades que encontram no município; 159 

acrescenta que irá falar ao CMDPD quando essa reunião ocorrer. Em 160 

continuidade, Denis fala para definir a data da reunião com os vereadores, para 161 

que ele possa fazer o ofício; Kaite fala para fazer um ofício ao Núcleo, para a Ana 162 

Claudia repassar a data, e na primeira semana de março marcar a reunião com os 163 

vereadores, e ver a questão do horário para facilitar a participação das pessoas 164 

que estão trabalhando. Rondineli fala que está à disposição de ligar na Câmara 165 

para marcar um horário com o Presidente da Câmara, Helio de Mello para 166 

conversar e entregar o ofício a ele em mãos; Denis responde que concorda sobre 167 

Rondineli entregar o ofício. Após, Denis recomenda marcar a reunião para o dia 168 

cinco de março, sexta-feira, porque é mais fácil reunir para uma conversa 169 

específica. Em seguida, Kaite comenta que após a definição do dia da reunião 170 

com os vereadores, pedirá a Mariana alguns dados específicos e importantes 171 

sobre o CMDPD, para apresenta-lo completamente. Rondineli acrescenta que em 172 

uma sessão dos vereadores, o tempo é mais curto do que uma reunião marcada, 173 

porém teria uma visibilidade maior, sugere marcar uma reunião dentro da sessão 174 

para esta apresentação e tardiamente marcar uma outra reunião para falar mais 175 
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sobre os feitos do Conselho. Kaite fala que seria importante definir quais são as 176 

principais demandas nesta conversa direcionada; comenta sobre abordar as 177 

legislações, se estão sendo cumpridas e sobre os projetos que o Conselho 178 

propõe. Denis enfatiza que seria importante falar sobre a redução de carga horária 179 

do trabalho, para quem possui filhos ou um dependente que seja uma pessoa com 180 

deficiência, pedindo o apoio dos vereadores. Em continuidade, Denis diz que fará 181 

o ofício e vai encaminhar ao Rondineli. Após, Kaite inicia a conversa sobre a 182 

eleição da mesa diretora. Mariana contextualiza que quando ela entrou na Casa 183 

dos Conselhos, o presidente da época era o Acácio, mas ele não participava das 184 

reuniões, então Kaite, sendo a vice, assumiu o posto, inclui que a eleição seria 185 

feita no final de dois mil e vinte, mas foi adiada por causa da pandemia, 186 

complementa dizendo que o representante era do Governo e questiona Denis 187 

sobre quem será o representante, já que Kaite, sendo sociedade civil, assumiu; 188 

Denis comenta que o representante desta vez será da sociedade civil. Em 189 

continuidade, Denis pergunta a Mariana sobre as Secretarias Governamentais; 190 

Mariana responde que deverão ser feitas algumas alterações, pois alguns 191 

representantes não estão mais participando, e que seria necessário mandar um 192 

ofício às Secretarias. Denis pede a Mariana fazer os ofícios, pedindo 193 

representantes do Governo e os convidando a participar da próxima reunião, para 194 

definir a mesa diretora. Kaite pede a Mariana o contato dessas pessoas, para 195 

poder conversar com elas sobre as reuniões; Mariana diz que encaminhará para 196 

ela. Em seguida, Kaite abre a conversa sobre os assuntos gerais; Mariana fala 197 

sobre a página da Casa dos Conselhos, onde são divulgadas as reuniões e sobre 198 

o que é dito dentro delas, dando visibilidade aos Conselhos; também pede aos 199 

Conselheiros, ajuda na divulgação da página, para alcançar e assim informar mais 200 

pessoas. Logo após, Rondineli aborda sobre o Fundo Municipal do Conselho, 201 

comenta que na Lei nº4182, de criação do Conselho, no artigo doze, inciso sétimo, 202 

trata sobre multas, arquitetônicas e de trânsito, deveriam ser destinadas ao fundo 203 

do CMDPD, onde certamente não acontece; faz a sugestão de verificar este 204 

assunto. Denis questiona Rondineli se este assunto deveria ser conversado com a 205 

Secretaria de Fazenda; Rondineli explica que conversou com a Eliana e ela disse 206 

que as multas são aplicadas de acordo com o código de trânsito, automaticamente 207 

esse valor é destinado ao DETRAN Estadual; inclui que nesta situação seria 208 

melhor pesquisar e conversar novamente com a Eliana, para saber mais sobre o 209 

que acontece com este Fundo. Rondineli inclui que este valor ajudaria a pagar 210 
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futuros projetos que o Conselho tenha. Denis faz a sugestão de fazer um pedido à 211 

Procuradoria Jurídica, pedindo esclarecimento em relação a esta situação. 212 

Rondineli sugere falar com a Secretaria de Fazenda. Denis propõe encaminhar um 213 

ofício à Secretaria de Fazenda; fala que fará o ofício para tirar as dúvidas e saber 214 

como estão lidando sobre este assunto. Sem mais assuntos a tratar, a Presidente 215 

em exercício Kaite encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Eu, 216 

Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a presente ata com o término às dez horas e trinta e 217 

seis minutos, e assinei junto com a presidente em exercício. 218 
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