CMDPD - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE LONDRINA

ATA DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE LONDRINA – CMDPD –
GESTÃO 2021-2022

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Londrina – CMDPD
realizou em vinte e cinco de Maio de dois mil e vinte um, por meio da ferramenta digital
Google Meet, a II Reunião Ordinária, com início às dez horas e trinta e cinco minutos e
término às onze horas e trinta e cinco minutos. Representando a Sociedade Civil,
fizeram-se presentes: Ghislaine T. da Silveira e Angelita Bonifácio – Instituto Pernas
Preciosas; Mário Yoshiuki Utiamada – Associação das Famílias Especiais de Londrina;
Vanessa Carlos- Caritas Arquidiocesana de Londrina e Ingrid Caroline de Oliveira Ausec
- Inst. Ens. Superior UEL. Representando o Poder Público, fizeram-se presentes: Anna
Karina Vaconi Araújo – Sec. Municipal de Educação; Angélica Nishikata – Sec.
Municipal do Ambiente; Alexandre Venâncio - Fundação de Esportes de Londrina. Após
a chamada nominal dos conselheiros e conselheiras, bem como, apresentação dos novos
conselheiros indicados, a Presidente Ghislaine T. da Silveira iniciou a II Reunião
Ordinária do CMDPD de Londrina, saudando os participantes e agradecendo a presença
de todos e de todas. Nessa oportunidade, foi registrada a ausência de Bruno da Associação
de Surdos de Londrina (pela primeira vez e até o presente momento não informou o
motivo), do Marcio do Instituto Roberto Miranda (pela segunda vez e até o presente
momento não informou o motivo), da Eliane Nardin da Associação das Famílias
Especiais de Londrina (pela terceira vez e até o presente momento não informou o
motivo), da Thayse da Associação de Surdos de Londrina (pela segunda vez e até o
presente momento não informou o motivo), da Adriana do Instituto Londrinense de
Educação de Crianças Excepcionais (pela segunda vez, porém justificou dizendo que
estava realizando um procedimento profissional do ILECE), da Camila Cardoso de Lima
da Ordem dos Advogados (pela primeira vez, porém justificou que estava dando aula e
se terminasse a tempo entraria na reunião). Em ato contínuo, a Presidente submeteu à
Plenária, seguindo a pauta da respectiva reunião: Apresentou os representantes do
Poder Executivo Municipal homologados nos termos do Edital° 02/2021 e informou

que a Sec. Municipal do Ambiente - SEMA indicou novos membros para compor o
colegiado, substituindo a Titular - Paula Crude Martinez e a Suplente – Queila Maria
Lautenschlager Spoladore pelo Titular: Zaqueu Antonio e sua Suplente – Angélica de
Almeida Santos Nishikata e que o mesmo ocorreu com a Cáritas Arquidiocesana de
Londrina, a Vanessa Carlos substituirá a Aline Tassiara Marquês da Cunha (porque a
Aline mudou de cargo e setor). Mencionou também, que devido ao falecimento da Dr
Verginia Aparecida Mariani, até o presente momento, a INESUL não indicou novos
representantes; a SINCOVAL ainda não indicou seus representantes e que o SINDSERV
não indicará membros para compor o referido Conselho neste ano de dois mil e vinte um.
Na sequência, comentou que determinados e-mails estão voltando e que o motivo deve
ser que algum algoritmo, letra ou símbolo estão errados, acarretando a ausência de novos
membros na reunião de hoje. Em seguida, informou que ainda faltam seis órgãos do
Poder Executivo Municipal (SRT, SINE, SMAS, SMS, CMTU e Poder Legislativo
Municipal) indicarem seus representantes e que a Universidade Estadual de
Londrina - UEL, a Faculdade Pitágoras e Unopar, Pontifícia Universidade Católica
– PUC e o Centro Universitário Filadélfia – Unifil irão compor as vagas referentes
as INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E ENSINO SUPERIOR. Na sequência, divulgou
as Comissões Permanentes Gestão 2021-2022 e suas Temáticas, deixando acordado
que para não haver mais perda de tempo seguiu a comissão da gestão anterior (2020); Em
seguida, mencionou que DESCONSIDERARÁ A DATA PRAZO (07/05/2021),
estipulada na reunião anterior, para a Elaboração do Planejamento Anual das
Atividades do CMDPD, devido aos MEMBROS homologados na reunião de hoje, não
terem participado da reunião anterior. Contudo, disse que o novo prazo começa a ser
contado a partir da reunião de hoje. Por fim, disse que a Elaboração da VII Conferência
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Londrina, que se realizará em
JULHO, só poderá acontecer se não houver impedimento devido ao COVID. Ainda
referente a Conferência Municipal, também deixou acordado que para não haver mais
perda de tempo seguiu a comissão da gestão anterior (2020), logo, a Secretaria
Municipal de Educação – SME, o Instituto Roberto Miranda, o Cáritas
Arquidiocesana de Londrina, a Associação de Famílias Especiais de Londrina –
AFEL, a Universidade Estadual de Londrina – UEL e a Ordem dos Advogados do
Brasil irão compor a equipe responsável para elaboração de tal evento. Dando
continuidade à reunião, Ghislaine informou que a sala destinada ao CMDPD na Prefeitura
de Londrina, está quase toda equipada, ou seja, até o presente momento já consta a rampa
de acesso e o armário, faltando ainda o telefone e o computador. Em seguida, a presidente

mencionou como será a sua metodologia de trabalho e que tem estreitado relações
significativas com alguns vereadores. Na sequência, ratificou que as reuniões ordinárias
acontecerão uma vez no mês, sempre nas terças-feiras, no horário das 10h30 e caso ocorra
reuniões extraordinárias, estas também deverão acontecer nas terças, no horário das
10h30 para que o Bruno, a Thayse da Associação de Surdos de Londrina e seu intérprete
possam participar. Por fim, a Reunião foi encerrada pela presidente Ghislaine, às 11:35,
confirmando que acrescentará os novos membros no grupo de WhatsApp, mecanismo
que nos auxilia em marcar reuniões e responder questionamentos pertinentes ao CMDPD
de maneira rápida, prática e eficiente. Não havendo nada mais a tratar, eu, Ingrid
Caroline de Oliveira Ausec, encerro a presente ata, que, após aprovada, será
disponibilizada ao Portal da Transparência do Município de Londrina.

