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Ata n°017/2021. Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às nove 1 

horas e cinco minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal dos 2 

Direitos da Pessoa com Deficiência, on-line, na plataforma Google Meet. 3 

Conselheiros presentes na reunião: Denis Cezar Musial, Kaite Zila Wrobel Luz, 4 

Ornelis Vicente dos Santos, Irailce Aparecida Budziak Machado, Luiz Henrique 5 

Palavicini Selivan, Rondineli Rodrigues. Representando a Coordenação 6 

Pedagógica: Edna Pereira. Ouvintes: Simone de Oliveira, Doraci Marilene 7 

Grellmann. Registra-se também a presença das representantes da Casa dos 8 

Conselhos Municipais de Irati: Delma Braz Serenato, Mariana do Carmo Bueno da 9 

Rocha e Valéria Ruppel Jatzek. Os conselheiros Vinicius Marcello, Elenita 10 

Chuproski, Thais Salvado Tartarotti, e Carla Rosiane Assis, justificaram sua 11 

ausência no grupo do WhatsApp do Conselho. A presidente Kaite inicia a reunião 12 

cumprimentando a todos. Em seguida realiza a leitura da pauta, sendo a mesma 13 

aprovada sem a inclusão de novos assuntos. Em continuidade, Kaite coloca para 14 

aprovação a ata n°016/2021, sendo aprovada com as alterações solicitadas na 15 

reunião pela Edna. Após, Kaite inicia sua fala sobre os esclarecimentos em relação 16 

ao PSS, assunto discutido na última reunião; explica que em contato com a pessoa 17 

que fez a denúncia em relação ao PSS, ela disse que não houve o impedimento de 18 

fazer a inscrição do PSS, mas apontou e argumentou que a pessoa com deficiência 19 

tem que sempre ficar garantindo seu direito e visibilidade. Kaite inclui que a 20 

conversa com a equipe da Secretaria de Educação foi importante para se atentar 21 

mais aos termos utilizados, e mostrar que as pessoas com deficiência estão mais 22 

informadas de seus direitos, assim podendo lutar por eles; e que o Conselho está 23 

cumprindo com seu papel e com a responsabilidade de dar visibilidade dessas 24 

pessoas ao município. Rondinelli comenta que em conversa com a equipe do PSS 25 

foi discutido sobre o caso de uma pessoa que tem câncer e não foi vista como 26 

pessoa com deficiência, onde é um assunto técnico, que precisa ser discutido sobre 27 

isso; acrescenta que foi explicado o porquê de a pessoa não ser aceita como pessoa 28 

com deficiência. Após, Rondinelli fala sobre a acessibilidade dentro das escolas, 29 

onde é necessário um projeto apresentado ao FNDE, que cada escola tem em 30 

relação a este assunto, para saber se é viável uma reforma de adaptação; aponta 31 

que o FNDE entende que essas obras, em algumas escolas, não são viáveis e para 32 

que seja promovida a acessibilidade é necessário a construção de uma nova obra; 33 

inclui que a Dione forneceu essas informações para ele. Edna complementa que 34 

realmente há reclamações sobre a dificuldade de conseguir acessibilidade, e sobre 35 
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o FNDE, mas a prefeitura está com planos para articular e conseguir isso, assim 36 

como a Secretária de Educação; inclui que agradece a conversa com os 37 

conselheiros e se atentarão mais a questões relacionadas às pessoas com 38 

deficiência. Kaite fala que esta conversa e outras questões, como dúvidas e 39 

projetos, seriam importantes ter com os participantes do Conselho Estadual, onde 40 

foi criado um grupo para isso. Ornelis aponta que sente a falta de divulgação de 41 

informações para a população, e uma orientação da Secretaria e do Conselho 42 

Estadual seriam importantes para colaborar com isso; inclui que também ocorre 43 

uma falta de organização em relação ao Conselho Estadual. Em seguida, Kaite fala 44 

sobre o levantamento de datas importantes para o Conselho, relacionadas a 45 

pessoas com deficiência; comenta que seria importante uma discussão para que o 46 

município e o Conselho proponham ações em relação a esses dias, como 47 

conversas, rádio ou panfletagem, assim visibilizando essas pessoas e 48 

conscientizando a população. Kaite propõe fazer um cronograma constando todas 49 

as datas importantes relacionada a pessoas com deficiência, para que possam 50 

antecipadamente organizar ações no dia. Luiz faz a sugestão de fazer um 51 

levantamento com as datas comemorativas, que sejam importantes, para formular 52 

um calendário com elas, assim podendo se organizar de melhor maneira ações 53 

relacionadas ao dia; inclui que seria importante divulgar o calendário no site da Casa 54 

dos Conselhos. Kaite fala que irá encaminhar para Valéria esta pesquisa, para que 55 

possam montar o calendário. Denis comenta que há uma ação programada em 56 

parceria com a rádio Najuá, o Conecta SUAS, onde muitas ações da assistência 57 

social foram acessadas a partir desse programa; inclui que em setembro, há o dia 58 

da luta por pessoas com deficiência, e foi programado para que nesse dia os 59 

profissionais discutam sobre o tema, abordando as Residências Inclusivas; 60 

complementa que seria interessante pensar em ações para esse dia. Kaite sugere 61 

colocar o calendário como pauta para a próxima reunião, e discutir sobre o assunto 62 

no grupo do WhatsApp do Conselho. Em continuidade, Kaite fala sobra a palestra 63 

com a Promotora de Justiça; foi discutido a eficiência dos conselheiros dentro do 64 

Conselho, qual sua responsabilidade, a relação com o poder público, que as 65 

mudanças começam dentro do âmbito familiar, entre outros assuntos; cita uma frase 66 

dita na reunião sintetizando que a mudança inicia na pessoa com deficiência, onde 67 

é ela que deve lutar por seus direitos. Rondineli comenta que a garantia de direitos 68 

para crianças e adolescente é dever da família e do Estado; inclui que há diversos 69 

tipos de deficiência, e muitas pessoas não têm condições de racionalizar isso, então 70 
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a família toma esse lugar para lutar pelos direitos; complementa dizendo que o 71 

Conselho contendo pessoas com deficiência e pessoas que tem parentes com 72 

deficiência, conseguem mais visibilidade, e além disso, uma força maior para luta e 73 

conquista de direitos. Após, Kaite inicia sua fala sobre a reunião do COEDE; relata 74 

que solicitou uma indicação do Conselho Estadual, para se informar como conseguir 75 

a vacina contra a COVID-19 para as pessoas com deficiência, que são prioritárias; 76 

e faz a leitura de um trecho sobre a vacinação, que inclui pessoas apenas com 77 

deficiência severa, mas já foi encaminhado um ofício solicitando a inclusão de todas 78 

as pessoas com deficiência na vacinação. Kaite faz a sugestão de contatar a 79 

Secretaria de Saúde de Irati, para ver a possibilidade da inclusão das pessoas com 80 

deficiência e também dos profissionais da APAE. Denis faz a sugestão de 81 

encaminhar um ofício para a equipe de vacinação. Os participantes da reunião 82 

concordam as sugestões. Em continuidade, é iniciada a eleição da mesa diretora. 83 

Mariana contextualiza os participantes sobre as indicações dos conselheiros 84 

governamentais e conselheiros representantes da sociedade civil, constados no 85 

decreto publicado; inclui que no final de 2019 foi feita a Assembleia, mas com a 86 

pandemia a eleição da mesa diretora foi adiada; e que da última vez era um 87 

representante governamental como presidente, mas ele saiu, e a Kaite, que era 88 

vice, se tornou presidente. Denis informa que o presidente deve ser um 89 

representante da sociedade civil. Após, houve uma discussão, e com a votação dos 90 

conselheiros presentes na reunião é decidido que a Kaite continua como presidente 91 

do Conselho e o Rondinelli é eleito como vice-presidente. Todos os participantes 92 

concordam com a decisão. Em seguida, Kaite fala sobre os ofícios expedidos e 93 

recebidos. Rondinelli comenta que ele se dispôs a protocolar os ofícios 94 

pessoalmente, e o oficio direcionado ao Hélio de Mello será entregue no mesmo dia 95 

da reunião, no período da tarde. Simone informa que o ofício sobre a acessibilidade 96 

da escola Nossa Senhora das Graças já está protocolado, e foi encaminhado ao 97 

Núcleo, Conselho e Secretaria de Educação. Kaite questiona Edna sobre como está 98 

sendo feita a reunião com os diretores escolares; Edna responde que está sendo 99 

feito via Google Meet, há orientações individuais, escala de horários entre os 100 

coordenadores e outras adaptações devido a pandemia, mas já houve um grande 101 

avanço nessa questão. Kaite fala que foi decidido fazer uma reunião com os 102 

diretores municipais para conversar sobre o Conselho; e faz a sugestão de 103 

organizar uma reunião com os diretores logo. Rondinelli comenta que a reunião com 104 

os vereadores pode ser marcada, pois eles estão voltando a fazer reuniões 105 
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presenciais, mas com um número reduzido de pessoas, informa que devem ir 106 

poucos representantes do Conselho, para evitar aglomeração; inclui que seria 107 

interessante fazer a apresentação do CMDPD dentro de uma sessão da Câmara, 108 

mas seria com um tempo reduzido. Os participantes concordam com a sugestão. 109 

Após, Kaite informa que está aguardando o agendamento de uma reunião com os 110 

diretores das escolar estaduais também; e irá conversar novamente com a Claudia 111 

para ver esta questão. Em seguida, Delma faz a apresentação do site da Casa dos 112 

Conselhos; informa que ainda está em desenvolvimento, mas irá conter toda a 113 

documentação, calendários de reunião, cronogramas, notícias e informações 114 

relacionadas aos Conselhos de Irati; contém também sites importantes para a 115 

população, como a localização dos CRAS mais próximos da residência em que a 116 

pessoa vive. Kaite faz a sugestão de incluir como os conselheiros conheceram o 117 

Conselho, porque estão atuando, quais são as metas; sendo a história do Conselho 118 

e dos conselheiros. Em continuidade, Kaite abre a fala para assuntos gerais. Denis 119 

comenta que quando conseguirem uma análise jurídica, o CMDPD será chamado 120 

para uma reunião ampliada com o CMJ e CMDCA, em relação a lei do jovem 121 

aprendiz; inclui que já está em construção, com minuta e proposta. Kaite questiona 122 

Denis se essa minuta foi acessada pela Assistência Social; Denis responde que ela 123 

foi construída pela sua equipe. Denis comenta que são poucas instituições 124 

habilitadas para fazer esse processo, como o CIEE e o Sistema S; inclui que a 125 

concorrência será aberta, e essas instituições farão a formação e processo, para 126 

atender a esse público. Sem mais assuntos a tratar, a Presidente Kaite encerra a 127 

reunião agradecendo a presença de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a 128 

presente ata com o término às dez horas e quarenta e dois minutos, e assinei junto 129 

com a presidente. 130 
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