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 trinta e um de agosto de dois mil e vinte um, na sede da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente (SEMA), localizada na Rua da Natureza 155, a III
Reunião Ordinária, com início às dez horas e quarenta e cinco minutos e término às
onze horas e quarenta e cinco minutos. Representando a Sociedade Civil, fizeram-se
presentes: Ghislaine T. da Silveira (titular) e Angelita Bonifácio (suplente) – Instituto
Pernas Preciosas; Mário Yoshiuki Utiamada – Associação Famílias Especiais de
Londrina (AFEL); Bruno José da Silva – Associação dos Surdos de Londrina (ASL);
Daiane Tais Aguilar – Caritas Arquidiocesana de Londrina; Camila Cardoso de Lima –
OAB e Marcio Rafael da Silva – Instituto Roberto Miranda, e do Poder Público,
fizeram-se presentes: Anna Karina Vaconi Araújo – Secretaria Municipal de Educação
(SME); Angélica de Almeida Santos Nishikata – SEMA; Joyce Santiago dos Santos Reis
– IPPUL; Diogo Janes Munhoz – Núcleo Regional de Educação, Carlyle Alvarenga –
Secretaria do Trabalho Empreso e Renda / SINE e Ana Carolina de Paula Athayde –
Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). Participaram também como
colaboradores, o intérprete de libras Lucas Grigio, e a professora Valéria Pellicano.
Iniciando os trabalhos, com 6 representantes da sociedade civil e 6 representantes dos
órgãos governamentais, a Sra presidente Ghislaine destaca que o decreto de nomeação
dos componentes deste conselho (decreto 763 de 09 de julho de 2021) só foi publicado
no diário oficial do município de Londrina em 16 de julho de 2021 após intensa
articulação e busca ativa pelos órgãos governamentais. Mesmo assim, algumas das
cadeiras permanece sem representantes nomeados, fazendo-se necessário ainda futuras
adequações devido a remanejamento de servidores, como por exemplo a da conselheira
Angélica de Almeida Santos Nishikata, que não integrará mais o quadro da SEMA, mas
manifesta disposição em continuar participando deste. O conselheiro Mario Utiamada
(AFEL) destaca a importância de seguirmos o regimento interno e buscar o apoio e
participação efetiva tanto das instituições públicas quanto das organizações da sociedade.
Manifestado também a necessidade de adequação dos representantes das entidades que
atuam na área da deficiência intelectual, Titular: Cáritas Arquidiocesana (Vanessa Carlos,
hoje representada pela assistente social Daiane Aguilar) e Suplente: ILECE (Adriana
Fábia Zaganini Paschoal, cuja ausência foi justificada). Registrada também a demanda de
representação das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), hoje contempladas
na área da deficiência intelectual, porém sem entidade organizada própria. Resolvido em
consenso, por sugestão da presidente, seguimento das atividades com a atual composição
e seguimento da busca ativa pelas representações vacantes para posterior envio e
aprovação/nomeação por parte do executivo municipal, sem que isto prejudique o
andamento das atividades inerentes a este conselho. Seguindo a item central da pauta,

sobre a VII Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Londrina,
o conselheiro Mario Utiamada relembra o contexto exposto na reunião anterior pelo
Presidente do Conselho Estadual (COEDE) que determina a realização das conferências
municipais entre 15 de setembro e 15 de outubro, com o tema central: CENÁRIO ATUAL
E FUTURO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA, para subsidiar a realização da V CONFERENCIA ESTADUAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA a ser realizada nos dias 14, 15 e 16 de
dezembro de 2021, na modalidade online. O Regulamento, em anexo, determina que na
Conferência Municipal de Londrina sejam definidas até 3 propostas de ações dentro de
quatro eixos temáticos, além da escolha dos delegados que representarão Londrina, sendo
3 representantes governamentais e 4 representantes da sociedade civil. A Coordenação
local fica a cargo da AFEL, junto a Secretaria do Trabalho Emprego e Renda/SINE,
Secretaria Municipal de Educação (SME), Instituições de Ensino Superior e Cáritas
Arquidiocesana. A Comissão Organizadora deverá apresentar regulamento e
programação a ser aprovada por este conselho e divulgada ao público, para realização da
Conferência na modalidade híbrida (presencial e on-line) conforme viabilização junto a
apoiadores, na data de 15 de Outubro. Devem anteceder a plenária/assembleia geral do
dia 15 de outubro, atividades pré-conferências e publicações nas redes sociais e veículos
de comunicação como preparação para o evento e discussão das propostas locais a serem
encaminhadas em relatório final no evento, para compor os trabalhos na conferência
estadual. Inseridas as contribuições encaminhadas, a Plenária aprovou o presente
documento, que será endereçado ao Gabinete do Prefeito para disponibilização no Portal
da Transparência do Município de Londrina.

