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ATA NÚMERO TRÊS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 1 

DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Aos vinte e cinco dias do mês 2 

de março no ano de 2021, às 9:00 horas, em reunião pelo grupo deste conselho 3 

pela plataforma online Google Meet. Após conferir o quórum o Vice-Presidente Sr. 4 

William Diego de Castro Marques deu início a reunião e agradeceu a presença de 5 

todo(a)s. Estiveram presentes do(a)s conselheiro(a)s da área governamental: as 6 

senhoras Elisangela Lisboa Fantin e Sirlene Vasselai Rosário, representando a 7 

Fundação Municipal de Saúde; as senhoras Edmara de Oliveira e Mariana Silva 8 

Basso, representando a Secretaria Municipal de Assistência Social; as senhoras 9 

Juliana Godoi Kazakevich Fantin e Nilceia Aparecida Argoso Messias, 10 

representando a Fundação Municipal de Educação; a senhora Stefhani Lorrani de 11 

Oliveira Miranda, representando a Secretaria Municipal de Obras; o senhor 12 

William Diego de Castro Marques,  representando a Ouvidoria Municipal; a 13 

senhora Márcia Bianchi Costa de França, representando a Controladoria Geral 14 

do Município. Da área não-governamental: a senhora Glaucia Fabiano de 15 

Magalhães Marconi, representando a Associação de Pais e Amigos dos 16 

Excepcionais – APAE; o senhor Célio dos Santos Martins, representando os 17 

Usuários e/ou Organização de usuários; a senhora Rosilene Bispo de Alencar 18 

Queiroz, representando as Entidades e/ou Organizações – IADEPO, a senhora 19 

Juliana Comini, representando as Entidades e/ou Organizações – Centro de 20 

Educação Infantil Marista Enfermeira Anita Cordeiro a senhora Ana Maria Enz, 21 

representando os Usuários e/ou Organização de Usuários; a senhora Ingridy 22 

Alves de Souza, representando Entidades/Organizações – Paróquia Jesus Bom 23 

Pastor. Estavam presentes ainda a senhora Michelli Rodrigues Ferreira 24 

Rigonato, Vice-presidente do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda; 25 

o senhor Leandro Todon, presidente da Associação Empresarial e Comercial de 26 

Paiçandu-PR; a senhora Fernanda Cequeti, Secretária Municipal de Assistência 27 

Social. Conferido o quórum o Vice-Presidente deu início a reunião. Fizeram-se 28 

presentes ainda a Secretária Executiva do CMDPCD Sra. Ana Paula Ferreira e o 29 

Auxiliar Administrativo Sr. Luís Gustavo Frugerio. Aprovação da Pauta: Aprovação 30 

do quórum; Apresentação de Justificativas; Aprovação da Pauta; Ofício N°34/2021 31 

da Fundação Municipal de Saúde indicando seus representantes para compor o 32 

Conselho; Discussão referente as pessoas com deficiência no Município de 33 

Paiçandu, com ênfase nas pessoas autistas; Aprovação do Decreto nomeando os 34 

atuais representantes e a atual composição do CMDPCD; Pautas a serem trazidas 35 

pelo(a)s conselheiro(a)s; Informativos da Secretaria Executiva do CMDPCD, a 36 

pauta foi aprovada de forma unanime pelo(a)s presentes. Após a aprovação da 37 

pauta e o quórum confirmado, o Vice-Presidente Sr. William perguntou se havia 38 

alguma justificativa, o Auxiliar Administrativo Luís Gustavo respondeu que não, não 39 
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havendo deu-se continuidade a reunião. Pauta 4: Ofício N°34/2021 da Fundação 40 

Municipal de Saúde indicando seus representantes para compor o Conselho. 41 

O Vice-presidente William fez a leitura do ofício e complementou que as indicadas 42 

estão a frente dos serviços da Fundação Municipal de Saúde, a Elisangela Lisboa 43 

Fantin está a frente da Ouvidoria da Saúde e a Sirlene Vasselai Rosário está como 44 

coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial. Em seguida, a sra. Sirlene se 45 

apresentou ao conselho e agradeceu a oportunidade de participar do conselho. 46 

Pauta 5: Discussão referente as pessoas com deficiência no Município de 47 

Paiçandu, com ênfase nas pessoas autistas. O Vice-presidente William 48 

agradeceu a presença de Secretária Municipal de Assistência Social Fernanda, e 49 

ressaltou a importância dela participar dessa reunião pela contribuição que ela 50 

poderia trazer, por conta da vasta experiência que possui com o assunto, ressaltou 51 

ainda sobre as conversas que tiveram e sobre o projeto de palestras no dia da 52 

pessoa com autismo. A Secretária Fernanda agradeceu pelas palavras e também 53 

pelo convite que foi feito, pois a reunião refere-se a um tema muito importante e ela 54 

espera contribuir muito com a reunião. Em seguida o Vice-presidente William 55 

agradeceu e explicou o motivo de estarem presentes o Presidente da Associação 56 

Empresarial e Comercial de Paiçandu Leandro Todon e a Vice-presidente do 57 

Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda Michelli Rigonato, ressaltando 58 

a importância de um trabalho conjunto para que haja a divulgação da Lei Federal 59 

N°13.977/2020 “Lei Romeu Mion” e também a Lei Municipal que destacam a 60 

importância da pessoa com autismo e também sobre a seguridade de atendimento 61 

preferencial que essas pessoas devem ter em todos os locais. Em seguida o Vice-62 

presidente William passou a palavra para a conselheira e Coordenadora da 63 

Educação Especial Juliana Fantin que fez uma breve apresentação sobre os dados 64 

de pessoas com autismo que são atendidas pela Educação do Município de 65 

Paiçandu. Apresentou sobre as características que as crianças autistas 66 

apresentam no dia a dia, e citou que muitas vezes as pessoas com espectro autista 67 

não são identificadas facilmente na sociedade, salientou também sobre os dados 68 

do Centro de Controle e Prevenção de Doenças – CDC que é uma agência 69 

americana de controle de doenças, foram divulgados os dados onde no ano de 70 

2004 que em cada 164(cento e sessenta e quatro) pessoas 1(uma) apresentava o 71 

espectro autista, em 2012 aumentaram o número dessas pessoas, foram 72 

registrados 1(um) caso a cada 88(oitenta e oito) pessoas e isso aumentou ainda 73 

mais no ano de 2018 que a cada 59(cinquenta e nove) pessoas uma apresentava o 74 

espectro e em 2020 a cada 54(cinquenta e quatro) pessoas uma apresentava o 75 

espectro autista. No Brasil os dados são bem limitados ainda, os dados divulgados 76 

de acordo com as crianças que estão matriculadas em escolas aumentou de 2017 77 

para 2018 um número de 37,27%(trinta e sete vírgula vinte e sete por cento). 78 
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Importante lembrar que é necessário instalar políticas públicas para que façam o 79 

atendimento para essas crianças, para que tenham os dados concretos sobre as 80 

crianças que apresentam o espectro autista. Continuou apresentando e agora 81 

sobre os dados do município de Paiçandu/PR, os alunos que apresentam o 82 

espectro autista onde o número é de 83 alunos que apresentam o laudo médico, 83 

sendo que desses 14 são da educação infantil e 16 do ensino fundamental e esses 84 

são os que são atendidos pelo departamento da educação especial de Paiçandu,  85 

na APAE temos mais 14 alunos, na Associação Maringaense de Autistas-AMA são 86 

mais 3 alunos e na rede Estadual de Educação são mais 6 alunos, citou que os 87 

alunos da educação infantil e ensino fundamental que recebem a atenção da 88 

Fundação Municipal de Educação, tais alunos tem o professor normal e também 89 

contam com um professor de apoio permanente que auxilia nas atividades dos 90 

alunos. O vice-presidente William agradeceu a Juliana pela apresentação e 91 

continuou a fala dizendo que por esse assunto e esses números é que solicitamos 92 

a presença do Sr. Leandro e da Sra. Michelli, pois nós quanto conselho queremos 93 

criar uma parceria para que haja a divulgação das Leis e as garantias que elas 94 

trazem a pessoa com autismo. Citou ainda que o Sr. Leandro pode nem ter o 95 

conhecimento sobre tal assunto pois não tinha a divulgação, mas porém pode 96 

conhecer um pouco nessa reunião, e ainda sobre os números, que assustam até 97 

os conselheiros por ser um número alto, isso que, só tratamos das pessoas que 98 

possuem o laudo médico, o número poderia ser ainda maior se fossemos falar das 99 

que não possuem o laudo mas que apresentam algumas características do 100 

autismo. O vice-presidente William passou a palavra para a Secretária Municipal de 101 

Assistência Social Fernanda que abriu a fala dizendo que o número apresentado é 102 

alto mas que porém não corresponde com a realidade, pois os números 103 

apresentados são das crianças e adolescentes que estão matriculados na 104 

educação e que tem o laudo médico, e no município temos um número muito maior 105 

de pessoas que possuem o espectro autista, pois muitas já estão fora da idade 106 

escolar e que estão invisíveis dentro da sociedade, e para mim é um numero 107 

ilusório, pois até ano passado eu via em Maringá muitos casos, a cada dia 03(três) 108 

famílias entravam em contato dizendo que havia saído o laudo da criança e que 109 

essa possuía o espectro autista, e aqui no município de Paiçandu tenho certeza 110 

que vamos ter um número muito mais assustador quando coseguirmos abranger 111 

toda a população. O vice-presidente William retomou a fala quanto ao objetivo do 112 

conselho que é a mobilização para que essas informações cheguem até aos 113 

comerciantes do nosso município para que haja a divulgação dessa Lei com 114 

cartazes ou banners, e cito como exemplo o banco Sicredi que possui um banner 115 

logo na entrada divulgando essa Lei Federal do Romeu Mion. Então gostaríamos 116 

que a ACIP fizesse essa mobilização para que todas essas informações cheguem 117 
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até aos comerciantes, pois já atendemos várias vezes pais de crianças que 118 

possuem o autismo que sempre fazem o pedido deles que talvez seja até um 119 

pouco simples, que é que os comércios em geral mostrem e divulguem o direito 120 

que é garantido para eles, temos relatos de que em mercado principalmente isso 121 

faz falta, pois como a criança não apresenta que tem autismo, eles podem se 122 

tornar agressivos, começam a correr e isso cai sobre o pai, pois as pessoas ao 123 

redor julgam a criança como sem educação, e que na verdade não é isso, a criança 124 

possui o espectro autista e essas reações são normais para eles, mas as pessoas 125 

não veem isso, a criança talvez não tenha condições de permanecer nesses 126 

lugares por muito tempo e por isso que pedimos e queremos lutar para que seja 127 

divulgado essas informações nos comércios, nos mercados, queremos as garantias 128 

das Leis tanto da Federal quanto da Municipal, ainda citou que a Lei Municipal 129 

garante que essas pessoas que possuem o autismo tenham uma carteirinha de 130 

identificação e essa carteirinha deveria ser feita pela Fundação Municipal de 131 

Saúde, porém a Secretária Fernanda, trouxe que a emissão dessa carteirinha pode 132 

ser feita de forma online, porém isso não é divulgado, as pessoas que possuem 133 

autismo não tem essa informação e não estão usando desse direito. Então o 134 

motivo de termos chamado a Vice-presidente do COMTER e o Presidente da ACIP 135 

é no intuito de termos essa ajuda para que mobilização seja feita, para nos ajudar 136 

nessa divulgação. Porque muitas pessoas que tem o comércio não tem essa 137 

informação, não conhecem a Lei, e isso é normal, pois a Lei não é e não foi 138 

divulgada no nosso município, ela foi criada e só isso, não teve uma divulgação, o 139 

Conselho só tem a informação dessa Lei, porque participou do processo de criação 140 

e por isso tem acesso a essa Lei Municipal, se não fosse por isso, nem o próprio 141 

conselho teria acesso a essa Lei. O vice-presidente William passou então a palavra 142 

para a vice-presidente do COMTER Michelli que agradeceu a oportunidade e ao 143 

convite para estar participando da reunião, e também parabenizou ao conselho de 144 

estar com esse olhar de garantias para a pessoa com espectro autista. E citou que 145 

é importante que nessa reunião tivesse a participação de um representante do 146 

Conselho Municipal de Saúde e também uma representante da Fundação 147 

Municipal de Saúde, pois na Lei Municipal desenvolvida pelos Vereadores Wesley 148 

Rossi e Felipe Maia, onde foi citado quanto à responsabilidade da saúde referente 149 

à divulgação e ao cumprimento da Lei. E como representantes do Controle Social, 150 

seria importante que o CONTER, a ACIP, o Conselho de Saúde, o Conselho 151 

Municipal de Assistência Social e o CMDPCD se reúna e cobrem a nova gestão 152 

para que cumpram com a Lei que já foi criada, para que haja o investimento para 153 

que haja a divulgação da Lei da Pessoa com espectro autista. O vice-presidente 154 

William informou a Michelli que é sim importante essas deliberações, porém que 155 

isso pode ser feito em outro momento, que o objetivo dessa reunião é levar até aos 156 
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comércios e para iniciarmos todo esse movimento, e não para abranger já os 157 

órgãos públicos, e ainda que, anteriormente isso nunca foi divulgado e não teve 158 

essa cobrança, tanto dos vereadores que criaram a lei, quanto do conselho de 159 

saúde e nem foi implantada por parte da antiga gestão. A Michelli então informou 160 

aos conselheiros que entendeu errado sobre a pauta, e que é importante sim fazer 161 

essa ação imediatista para a divulgação, e que devemos esquecer a antiga gestão, 162 

pois a discussão ainda continua e por isso devemos cobrar ainda dessa nova 163 

gestão que seja implantada essa política pública. O conselheiro Célio citou que 164 

estamos aqui para ouvir o que o Leandro tem a dizer, sobre essa situação, para 165 

saber dele sobre os conhecimentos dele sobre o autismo, e não para cobrar 166 

alguém, sim para criar estratégias para nos prepararmos para atender essa 167 

demanda. O vice-presidente William citou que o intuito da reunião e as pessoas 168 

que estavam presentes na última reunião sabem disso, e por isso convidamos o 169 

Leandro e a Michelli para participar desta reunião, para que tenhamos a parceria 170 

para que seja feita a divulgação dessa Lei, o que não foi feito anteriormente. A 171 

Secretária Fernanda contribuiu dizendo que talvez a reunião tenha ser perdido um 172 

pouco no assunto, e que ela entendeu que primeiramente essa reunião seria como 173 

forma de orientação e trazer informações relevantes para o presidente da ACIP, 174 

bem como para conseguir essa parceria na divulgação desse tema, de que forma a 175 

ACIP poderá contribuir. Citou também que anteriormente em uma conversa com o 176 

William, surgiu a ideia de realizar um diagnóstico a nível geral dentro do município, 177 

para identificar pessoas que possuem o autismo, sejam elas crianças, 178 

adolescentes ou adultos, e também, pessoas com deficiência em geral, então 179 

criamos um formulário online para que as pessoas respondam e isso irá entrar e 180 

contribuir com todas as políticas públicas, que irão trabalhar em conjunto, que irão 181 

garantir a acessibilidade em todas as políticas públicas, porém primeiro precisamos 182 

conhecer qual é o público que iremos atender, não ficarmos limitados só na escola, 183 

pois a inclusão deve ocorrer em todas a políticas. A conselheira Rosilene 184 

completou que essa questão de número é bastante complicada, pois muitos 185 

diagnósticos não foram entregues ainda, citou ainda que no município de Paiçandu 186 

ainda há uma enorme dificuldade em se conseguir consultas com médicos 187 

especialistas, por exemplo, com um neurologista. O vice-presidente William 188 

informou a conselheira Rosilene que os dados que foram apresentados são 189 

somente daqueles que estão matriculados na educação, e que existe uma lista 190 

muito grande de alunos e adultos que aguardam a emissão do laudo. O conselheiro 191 

Célio perguntou a Secretária Fernanda sobre esse estudo que irão fazer sobre as 192 

pessoas com deficiência, e lembrou que no ano de 2019 na antiga gestão isso já 193 

havia sido feito, o antigo secretário fez todo esse levantamento e apresentou para 194 

os coordenadores que trabalhavam dentro da assistência social, e disse que, seria 195 
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importante que esses dados fossem usados para ser feito um novo estudo, pois de 196 

2019 para 2021 já mudaram várias coisas e muitas outras pessoas foram 197 

diagnosticadas com algum tipo de deficiência. O vice-presidente William completou 198 

que, esse mapeamento que foi proposto pela secretária Fernanda, tem o intuito de 199 

abranger todas as políticas públicas, seja ela a saúde, o esporte, o trabalho ou a 200 

assistência social. Esse formulário será online, feito pelo site do Google Forms. E 201 

antes de passar a palavra para o Leandro, retomou o assunto, dizendo que o 202 

conselho o chamou para a reunião para ter um apoio, para saber sobre as 203 

estratégias e como a ACIP pode contribuir com a divulgação desse conteúdo. O 204 

Presidente da ACIP Leandro agradeceu então o convite do conselho, e citou que 205 

são muitas leis e regras que os empresários e comerciantes precisam acompanhar, 206 

e que nem sempre eles conseguem, pois estão trabalhando, fazendo milhares de 207 

coisas, além de estudar sempre as Leis tributárias o que já é muito extensa. Citou 208 

também que os empresários e comerciantes tem a vontade de fazer o certo, só 209 

fazem o errado quando é impossível de fazer o certo, e que essa Lei Federal foi 210 

instituída a pouco tempo, e não conseguimos acompanhar tudo isso, ressaltou que 211 

acha muito importante que a ACIP seja citada nessas situações, pois todos nós da 212 

ACIP queremos fazer a coisa certa e nos adequar a tudo, e isso é importante para 213 

os empresários que sejam citados nessas conversas, pois é mais simples de se 214 

resolver, ao invés de serem cobrados por estarem infligindo a Lei. Citou ainda que 215 

a vice-presidente da ACIP é mãe de uma criança que tem autismo. E é importante 216 

que em lugares que fazem os atendimentos ao público e presenciais façam a 217 

adequação com as novas regras para que haja um melhor atendimento ao público. 218 

Deu a ideia de fazer a divulgação através de um material gráfico citando todos os 219 

tipos preferências, incluindo também sobre os autistas, e poderíamos produzir esse 220 

material e distribuir nas empresas e comércios que são associados à ACIP e 221 

também pensando no dia em que se lembra da pessoa com autismo que é no dia 222 

02 de abril, pode-se fazer algum tipo de divulgação referente a esse dia e então 223 

podemos colocar a equipe da ACIP para trabalhar em cima disso, e a ACIP tem 224 

vontade de contribuir com isso, inclusive se tiver algum tipo de investimento a ACIP 225 

se propõe a fazer para se adequar e fazer a coisa certa, lembrou ainda que os 226 

órgão do poder público juntamente as entidades que tem reconhecimento na 227 

sociedade, essas devem ser exemplos para todos. Disse também que após a 228 

reunião já iria passar para a entidade todas essas questões e dar as diretrizes para 229 

as preferências em atendimentos e ainda que já passará as informações para os 230 

funcionários de sua empresa sobre essa questão. Citou que a ACIP tem mais 231 

contato e troca informações com aqueles que são associados, mas que porém 232 

existe outras formas de abranger todos os comércios do município, e agradeceu 233 

novamente pelo convite e colocou a ACIP a disposição para debater sobre esses 234 
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assuntos. O conselheiro Célio perguntou ao Leandro, sobre a quantidade de 235 

associados da ACIP hoje em Paiçandu. O Leandro informou que são cerca de 236 

300(trezentas) empresas que realizam atendimentos presenciais que estão 237 

associadas, porém temos mais de 2.000(dois mil) associados. O vice-presidente 238 

William agradeceu a presença do Leandro, e enfatizou que quando solicitou a 239 

presença da ACIP já tinha certeza que iriam ajudar de todas as formas o conselho, 240 

e citou que no dia 02 de Abril se comemora o Dia Mundial da Conscientização do 241 

Autismo, e que preparamos um evento para mobilizar todas as políticas sendo 242 

privadas ou públicas, e também a sociedade, esse evento seria presencial, porém 243 

por conta da pandemia da COVID-19 esse evento não pode ser realizado 244 

presencialmente, e dei a ideia de fazermos esse evento de forma online, pelo 245 

Google Meet, com uma roda de conversa para que todo mundo exponha suas 246 

ideias e suas dúvidas, e então todos os conselheiros estão convidados a participar, 247 

inclusive o Leandro e os comerciantes de Paiçandu, inclusive irei convidar a Regina 248 

que é conselheira e vice-presidente da ACIP para ela participar dessa roda de 249 

conversa e para ela explanar para todos sobre como é a realidade que nós não 250 

conhecemos. A Secretária Fernanda completou que a palestra em primeira 251 

conversa seria mais reservada ao pessoal da Educação, porém percebemos que 252 

seria melhor abranger toda a comunidade, e assim não poderíamos fazer 253 

presencial por conta dos decretos municipais, e sim de maneira online, iremos 254 

fazer o material e a divulgação, isso não foi feito ainda porque tivemos toda essa 255 

ideia ontem. E iremos fazer toda uma mobilização para capacitar os empresários 256 

para que recebam essas pessoas com autismo em suas empresas, para ocuparem 257 

vagas de emprego, iremos capacitar as próprias pessoas com autismo para entrar 258 

no mercado de trabalho, bem como todas as outras deficiências, no final agradeceu 259 

o convite para estar participando da reunião e agradeceu ao Leandro por estar 260 

presente e acatando a ideia de levar esse assunto aos empresários. O vice-261 

presidente William agradeceu a presença da Secretária Fernanda e também ao 262 

Presidente da ACIP Leandro por estarem presentes na reunião, que conseguiram 263 

contribuir muito com as ações discutidas nessa reunião. Pauta 6: Aprovação do 264 

Decreto nomeando os atuais representantes e a atual composição do 265 

CMDPCD. O vice-presidente William fez a leitura da pauta e perguntou ao auxiliar 266 

administrativo Luís se ele já tinha encaminhado o Decreto no grupo do conselho. O 267 

auxiliar administrativo Luís informou que não, pois chegaram repostas sobre a 268 

composição do conselho nesta semana e que ainda estava organizando a 269 

composição e a edição deste decreto. O vice-presidente William pediu para ser 270 

verificada a questão da Comissão Temática de Comunicação, Articulação e 271 

Mobilização, referente aos membros que participam dela. Com isso ficou 272 

deliberado que quem iria participar dessa comissão seria a Juliana Godoi 273 
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Kazakevich Fantin e William Diego de Castro Marques representando a área 274 

governamental, e Célio dos Santos Martins e Rosilene Bispo de Alencar Queiroz 275 

representando a área não governamental. Pauta 7: Pautas a serem trazidas 276 

pelo(a)s conselheiro(a)s. A conselheira Rosilene trouxe como pauta a questão de 277 

atendimento com médicos especialistas, principalmente com neurologistas, e então 278 

que encaminhasse para saúde um ofício solicitando a presença de um 279 

representante para a próxima reunião. Também como pauta a conselheira Stefhani 280 

trouxe a questão das rotas acessíveis. Pauta 8: Informativos da Secretaria 281 

Executiva do CMDPCD. O auxiliar administrativo Luís informou que tinha chego a 282 

indicação do Marista para ter uma cadeira no CMDPCD, e que indicaram a Juliana 283 

Comini para estar participando do conselho. O vice-presidente William deu as boas 284 

vindas a nova conselheira, que agradeceu a oportunidade de estar participando 285 

deste conselho. Terminando todas as discussões pendentes o Vice-Presidente Sr. 286 

William agradeceu a presença de todo(a)s o(a)s conselheiro(a)s e deu por 287 

encerrada a reunião. Nada mais a registrar eu, Luís Gustavo Frugerio, encerro a 288 

presente ata que vai por mim assinada e pelos conselheiros que a compõe. 289 

 290 

  291 

 292 

_________________________ 293 

Luís Gustavo Frugerio 294 

Auxiliar Administrativo 295 

 296 

 297 

___________________________ 298 

Ana Paula  de Oliveira Ferreira 299 

Secretária Executiva do CMDPCD 300 

 301 

 302 

_____________________________ 303 

William Diego de Castro Marques 304 

Presidente do CMDPCD 305 

 306 
 307 
 308 
 309 
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