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PROJETO “MP INCLUSIVO – MAIS ACESSIBILIDADE”

 

CAOP do Idoso e da Pessoa com Deficiência no 5º Seminário Internacional de Acessibilidade

 

O Caop de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência, representado pela promotora de Justiça
Melissa Cachoni Rodrigues e pelo Engenheiro de Segurança Roberto Luís Fonseca de Freitas, participou do 5º
Seminário Internacional de Acessibilidade, evento organizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Paraná (CREA-PR), no auditório do Instituto Paranaense de Engenharia (IEP), durante os dias 16 e 17 de maio.

A palestra “Ministério Público e o direito à acessibilidade”, ministrada pela promotora de Justiça durante o painel
“Visão Jurídica da Acessibilidade”, fez parte das atividades de colaboração técnica e jurídica previstas no Termo de
Cooperação firmado entre o MPPR e o CREA, em julho de 2017. 

A procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço, coordenadora do CAOP, ressalta “a importância desta parceria
para o MPPR, pois tem proporcionado apoio técnico dos profissionais do CREA às Promotorias de Justiça nos
procedimentos e processos de investigação de acessibilidade em todo o estado, visando a garantia do exercício
desse direito, condição essencial para o exercício dos demais direitos pelas pessoas com deficiência e/ou mobilidade
reduzida”. 

Lembra-se que o apoio técnico pelos engenheiros do CREA deve ser solicitado, por ofício, a este CAOP, cuja equipe
técnica e jurídica realiza análise preliminar quanto à pertinência do pedido diante das informações e documentos
encaminhados, bem como verifica junto ao Departamento de Fiscalização a possibilidade de atendimento diante da
capacidade operacional no Município e Região; e, após, envia a solicitação ao CREA, com a respectiva informação à
Promotoria de Justiça solicitante. Neste sentido, segue, em anexo, o Ofício Circular 03-2018 CAOPIPCD - Projeto
"Mais Acessibilidade". 

Confira outras matérias sobre o evento:

http://www.crea-pr.org.br/ws/arquivos/15568

http://www.intranet.mppr.mp.br/2018/05/249/MPPR-participa-do-5o-Seminario-Internacional-de-Acessibilidade.html
 

 

http://www.crea-pr.org.br/ws/arquivos/15568
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