CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CMDPD
Wenceslau Braz- Pr

Cotseho hunicipal dhos -

Degciènca

ATA 004/2021
Aos quatorze dias do mås de outubro do ano de dois mil e vinte um, às treze horas, reuniram-se nas

dependencias do Centro de Referência de Assistência Social CRAS, situado à Avenida Avelino
Viera, n° 290, fundos com a rodoviária, os Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
cOm Dethaincia e a Comissão Organizadora da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, Delegados e convidados para participarem da I

Conferência Municipal do

n

Municipio de Wenceslau Braz- Estado do Paraná, em conformidade com a Resolução Conjuntiva
001/2021 COEDE-PR/SEJUFe Deliberação n° 002/2021 COEDE/PR e Decreto Municipal n
169/2021 e seu Regimento Intemo, que dispõe sobre a ll Conferência Municipal dos Direitos da

Pessoa com Deficiência, cujo tema geral é: "Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos
das Pessoas com Deficiência, subtema "Direito a Inclusão das Pessoas com Deficiência". Iniciou-se

o

evento

com o

credenciamento dos

participantes às

treze horas. Em continuidade

compôs-se

a

mesa de diretiva com as autoridades presentes. Fazendo uso da palavra Senhora Secretáia

Municipal de Assistência Social Claudete Tereza Pereira Costa agradeceu a presença de todos e

na

sequência passou a palavra para a Presidente do Conselho Senhora Alessandra Francisca Egidio
Amaral que deu por aberta a lI Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em

prosseguimento fez-se

leitura do

a

Regimento

Intemo da Conferência, realizada por Carla Luize

Juraski e em seguida abriu-se votação para a aprovação ou não do Regimento Intemo. Sendo este

aprovado por todos. Em

ato continuo iniciou-se

a

Palestra

Magna,

realizada

pela

Senhora Silvana

Bassani da Silva, ministrada com muito empenho e clareza a respeito dos direitos da pessoa com

deficiéncia e inclusão social. Dando ênfase à necessidade de se ter uma sociedade com mais

empatia

e

receptividade

com a

pessoa

com

necessidades

especiais. Ao findar

a

palestra,

fazendo

uso da palavra a Senhora Neili Moriais Sene Assistente Social do Orgäio Gestor apresentou, os

quatro eixos

a serem

distribuídos

aos

grupos de debate. Sendo: Eixo 1:

Estratégias

para manter

e

aprimorar o controle social assegurada à participação das pessoas com deficiência; Eixo 2: Acesso
das pessoas com deficiência para a construção de Politicas Públicas; Eixo 3: Financiamento de

politicas Públicas para a Pessoa com deficiência; Eixo 4: Acessibilidade e Tecnologia Assistiva.
Dando continuidade os participantes foram divididos entre os eixos, de acordo com a cor da fita que

receberam no cedenciamento, formando quatro (04) grupos. E após vinte minutos os membros de
cada grupo relonam a plenária para apresetação das propostas elaboradas para cada eixo. Sendo

que deveriam analisar as proposições e propor 01 (uma) açäo para o Municipio, 01 (uma) ação para
o Estado e 01 (uma) ação

para a Unio.

Ao témino da apreserntação das popostas, passou-se

então a votação das propostas para o Municipio, Estado e Uniäo elaboradas. Findo esse processo

realizou-se votação para a escolha dos Delegados que irão representar o Municipio sendo 01 (um)

CONSELHO MUNICIPAL

DOS DREITOS DA PESsOA COM

DEFICIÈNCIA

-

CMDPD
Wencestau Braz- Pr

Depckencia

govemamental para V Conferencia Estadual dos Diretos da Pessoa com Deficiencia, sendo

edelos como Representante Ttular

Senhor Mario Cesar Vieira dos Santose Representante

Suplente:ENane Ribeiro de Ameida Teixeira Por fim a Presidente Senhora Nessandra agradecoua
presença de todos

e

declarou

como

encerrada

a

ll Conterência Municipal do Direito da Pessoa

com

Deficiencia do municipio de Wenceslau Braz - PR. Nada mais havendo a constar, eu Denise Fogaça
de Almeida Souza - Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente ata que será assinada

por mim e pela presidente
Wenceslau Braz, 14 de outubro de 2021.

ou

Denise Fogaça de Almeida Souza

Alessandra tFrancisca Egidio Amaral

Secretária Executiva dos Conselhos

Awvefirno Vicira, n" 290, endn, Hautudos / a Rodovisdia

Presidente CMDPD

