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Ata nº 03/2021
Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 08h30, na Secretaria da Família e
Desenvolvimento Social, à Rua Rio Grande do Sul, 210 – Centro reuniu-se o Conselho
Municipal da Pessoa com Deficiência em reunião ordinária para tratar dos seguintes assuntos:
leitura e aprovação da Ata anterior; Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e assuntos gerais. A presidente do CMPD, Alice Werner fez a abertura
cumprimentando a todos os presentes. Em seguida o secretario executivo Bruno iniciou os
trabalhos procedendo a leitura da Ata anterior, sendo esta aprovada. Na seqüência, Bruno
abordou sobre a realização da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, pois na reunião anterior, o CMPD deliberou pela não realização da Conferencia,
mas como todos os municípios do Escritório regional estão realizando a município de
Barracão – PR através do incentivo da Secretaria e com o apoio do CMPD irão realizar a II
Conferencia, sendo programada para o dia 20 de outubro, as 13:30 horas no Centro de
Convivência. A Assistente Social Alice (da APAE) dispôs-se a ser a palestrante. A
Conferencia tem como tema central: "Cenário Atual e Futuro na Implementação dos
Direitos das Pessoas com Deficiência” e sub-tema: “Direito a Inclusão das Pessoas com
Deficiência”. Foi nomeada a Comissão Organizadora, sendo: Alice Werner (APAE); Elienay
Brandão (CREAS); Marines dos Reis (Saúde); Rosane Machado de Freitas (SFDS). Também,
o CMPD deliberou pela aprovação do Regimento Interno da II Conferencia Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi exaltada a participação dos usuários, sendo
incentivada a participação dos mesmos, inclusive com a sugestão da disponibilidade de
interprete em LIBRAS. Também, foi elaborado o Cerimonial. Sem mais nada a ser tratado,
encerra-se a presente Ata nº 03/2021.

Alice Werner
Presidente
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