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

ATA DA III 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 dois de Junho de dois mil e vinte um, por meio da ferramenta
digital Google Meet, a III 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; Ingrid Caroline de
Oliveira Ausec – UEL; Gabriel Manganaro Ramos Quirino – Pitogoras/Unopar; Fernanda
Clivati Fassula – Unifil; João Juliani – PUC e Camila Cardoso de Lima – OAB.
Representando o Poder Público, fizeram-se presentes: Anna Karina Vaconi Araújo –
SME; Angélica Nishikata – SEMA; Joyce Santiago dos Santos Reis – IPPUL; Diogo
Janes Munhoz – NRE e Alexandre Venâncio – FEL. Após a chamada nominal dos
conselheiros (as) ativos e a apresentação dos novos conselheiros indicados, a Presidente
Ghislaine T. da Silveira iniciou a III Reunião Ordinária do CMDPD de Londrina
saudando e agradecendo a presença do Deputado Estadual Subtenente Everton Marcelino
de Souza (PSL-PR) e da Deputada Federal Luísa Canziani (PTB-PR). Nessa
oportunidade, foi registrada a ausência de Marcio do Instituto Roberto Miranda (pela
terceira vez e até o presente momento não informou o motivo) e da Adriana do Instituto
Londrinense de Educação de Crianças Excepcionais (pela terceira vez, porém justificou
dizendo que estava realizando um procedimento profissional no ILECE). Em ato
contínuo, a Presidente submeteu à Plenária, seguindo a pauta da respectiva reunião:
Informou aos conselheiros que encaminhou via e-mail, para o gabinete do Prefeito
Marcelo Belinati, os nomes das pessoas que compõe a Comissão Permanente do
Colegiado (Gestão 2021-2022) e solicitou a INDICAÇÃO de sete representantes do
poder público que ainda não ocupou suas cadeiras no CMDPD; Em seguida, a
Presidente Ghislaine Teixeira, a Dep. Luisa Canziani e o Dep. Subtenente Everton
Marcelino de Souza divulgaram o Pacto PcD, destacando que o CMDPD, em conjunto
com os Deputados citados acima, os Vereadores locais e as entidades públicas e
privadas também locais realizarão uma série de ações pela cidade de Londrina, para
chamar a atenção da população (em geral) para as demandas e dificuldades enfrentadas
pelas pessoas com deficiência. A primeira ação será no dia (02/07), às 11 horas, no
calçadão central da cidade, cujo destaque será apresentar as dificuldades dos surdos
em seu dia a dia, como pedir uma simples informação ou fazer uma compra. E, para
reforçar o movimento nas redes sociais o destaque será a hashtag #visibilidadeimporta.
Ainda sobre esse assunto, foi dada a oportunidade de fala para a Dep. Federal Luísa
Canziani, que disse: “Para uma sociedade mais justa e igualitária é preciso de fato
vivermos a inclusão, afinal, é uma pauta dos direitos humanos, portanto, nós precisamos

nos unir e dar respostas a essas pessoas no sentido de atender os seus anseios” e, para o
Dep. Estadual Subtenente Everton Marcelino de Souza, que disse: “É muito importante
unir as lideranças políticas e sociedade civil organizada para apoiar a diversidade e
acessibilidade das cidades, afinal, o IBGE está totalmente desatualizado, permitindo que
todas as legislações que temos em vigor, como por exemplo o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, não sejam efetivadas de forma prática na sociedade, ou seja, a inclusão das
pessoas com deficiência é apenas uma pauta e não uma prioridade para algumas
lideranças políticas”. Na sequência, a presidente Ghislaine Teixeira confirmou que a
Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Londrina
acontecerá e após todas as informações trazidas por Mário Yoshiuki Utiamada, os
conselheiros (as) presentes, decidiram realizar a Conferência em Setembro; Por fim,
reafirmou a importância do Planejamento Anual das Atividades do CMDPD,
deixando claro que “todas” as entidades que compõem o CMDPD, precisam enviar
suas propostas. Não havendo nada mais a tratar, a presidente Ghislaine Teixeira encerrou
a presente ata, que, após aprovada, será disponibilizada ao Portal da Transparência do
Município de Londrina.

