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1. INTRODUÇÃO 
 

 A 3ª. Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Colombo – Pr, foi 

realizada nos dias 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2021, conforme Resolução no. 04 / 2021 e 

organizada por Comissão Organizadora nomeada pela Resolução no. 03 / 2021. No dia 21 de 

setembro foi realizada a abertura da Conferência às 18:00, de forma híbrida, sendo o modelo 

presencial no auditório da Regional Maracanã e transmitida para os demais participantes via 

Youtube oficial da Prefeitura Municipal. Nos dias 22 e 23 de setembro, às 19:00, foram discutidos 

os eixos temáticos, de forma online, via plataforma Google Meet.  

 As propostas discutidas nos dias 22 e 23 seguiram os seguintes eixos temáticos: 

 

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 Políticas Públicas; 

Eixo 3: Financiamento de Políticas Públicas para a pessoa com deficiência; 

Eixo 4: Acessibilidade e Tecnologia Assistiva. 

 

 No último dia do evento, 24 de setembro, houve a leitura das propostas discutidas nos dois 

dias anteriores pela Plenária Geral e eleição dos delegados que participarão da V Conferência 

Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O encerramento foi transmitido pelo Youtube 

oficial da Prefeitura Municipal. 
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2. HISTÓRICO 
 

A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência possui grande 

importância para a construção de políticas públicas para as pessoas com deficiência tendo em 

vista a história da pessoa com deficiência ao longo dos tempos.  

As pessoas com deficiência, via de regra, recebiam dois tipos de tratamento quando se 

observa a História Antiga e Medieval: a rejeição e eliminação sumária, de um lado, e a proteção 

assistencialista e piedosa, de outro. 

Com o Cristianismo houve uma mudança na forma pela qual as pessoas com deficiência 

eram vistas e tratadas pela sociedade em geral, o tratamento era voltado para a caridade e 

humildade. 

O período conhecido como Idade Média, entre os séculos V e XV, tratavam as incapacidades 

físicas, os sérios problemas mentais e as malformações congênitas como “castigo de Deus”. A 

própria Igreja Católica adota comportamentos discriminatórios e de perseguição, substituindo a 

caridade pela rejeição àqueles que fugiam de um “padrão de normalidade”. 

O Renascimento marca uma fase mais esclarecida da humanidade e da sociedade em 

geral através de uma filosofia humanista e com o avanço da ciência. 

 Entre os séculos XV e XVII, houve uma mudança sociocultural no mundo europeu cristão, 

fortalecendo a ideia de que o grupo de pessoas com deficiência deveria ter uma atenção própria e 

não parte dos grupos menos favorecidos. 

O tratamento da pessoa com deficiência vem trilhando um avanço sutil, ao longo do século 

XX. Ainda se observa exemplos de discriminação e/ou maus-tratos, mas o avanço dos temas 

ligados à cidadania e aos direitos humanos provocaram, sem dúvida, um novo olhar em relação às 

pessoas com deficiência. 

 No Brasil, a luta pelos direitos da pessoa com deficiência iniciou em 1986 com a criação de 

uma Coordenadoria Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), 

instituída pelo Decreto no. 93.481/87. 

 Em 2000, com a reestruturação da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, por meio 

do decreto no. 3,382/2000, a CORDE passa a ser uma Coordenação Geral do Departamento de 

Promoção dos Direitos Humanos, sendo suas competências definidas pela Lei no. 7,853/89. 

 A antiga CORDE transformou-se em Subsecretaria Nacional de promoção dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência através da Lei no. 11.958/2009. 

 O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Paraná foi constituído em 

21 de março de 2001 através da Lei no. 13.117 / 2001. 

 Em 07 de janeiro de 2015 foi sancionada a Lei Estadual no. 18419 / 2015, o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência do Paraná  
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 Em 06 de Julho de 2015 foi sancionada a Lei n. 13.146, Lei Brasileira da Inclusão com 

base na Convenção sobre os Direitos das pessoas com Deficiência e seu protocolo Facultativo de 

2008. O Capítulo IV da LBI, Lei Brasileira de Inclusão fala do direito da pessoa com deficiência da 

participação na vida pública e política.  

 O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Colombo (CMDPcD – 

Colombo -Pr) iniciou seus trabalhos em 2007 através de Fórum Municipal para discutir ações 

necessárias às pessoas com deficiência do Município. Em 11 de setembro de 2007 o conselho foi 

instituído pela Lei Municipal no. 1024/2007 hoje regida pela Lei no. 1503/2019. Desde então vêm 

sendo discutidas políticas públicas para melhor atender os cidadãos do município de Colombo 

com algum tipo de deficiência. 
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3. METODOLOGIA 
 

 A III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Colombo ocorreu da 

seguinte forma: 

 

Dia 21/09/2021 (terça-feira) 

HORÁRIO ATIVIDADE 

18:00 

Abertura 

Composição da Mesa 

Leitura do Regimento da III Conferência Municipal 

Leitura do Tema central e Eixos temáticos 

 A abertura ocorreu presencialmente para as autoridades locais e transmitida via canal do 

Youtube oficial da prefeitura Municipal de Colombo para os demais participantes. 

Houve composição da mesa e após a fala das autoridades presentes, houve leitura do 

Regimento da III Conferência Municipal conforme Resolução no. 06/2021. Durante toda a 

abertura houve tradução por intérprete de libras. De forma online estavam 77 pessoas. 

 

Dia 22/09/2021 (quarta-feira) 

HORÁRIO ATIVIDADE 

19:00 

Discussão do Eixo I - Estratégias para manter e aprimorar o 

controle social assegurada à participação das pessoas com 

deficiência 

20:00 
Discussão do Eixo II - Acesso das pessoas com deficiência 

para a construção de Políticas Públicas 

 O segundo dia do evento foi de forma online para todos os participantes via canal “Google 

Meet”, sendo a discussão das propostas dos Eixos I e II, elaboradas previamente pelos 

conselheiros do CMDPcD – Colombo e posteriormente reelaboração e aprovação das mesmas. 

Para os trabalhos houve a participação de mediador e relator das propostas. No dia 22 estavam 

online 48 pessoas. 

 

Dia 23/09/2021 (quinta-feira) 

HORÁRIO ATIVIDADE 

19:00 
Discussão do Eixo III - Financiamento de Políticas Públicas 

para a pessoa com deficiência 
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20:00 Discussão do Eixo IV - Acessibilidade e Tecnologia Assistiva 

 O terceiro dia ocorreu também de forma online, via canal “Google Meet”, para discussão 

das propostas dos Eixos III e IV. Participaram no dia 32 pessoas. 

 

Dia 24/09/2021 (sexta-feira) 

HORÁRIO ATIVIDADE 

19:00 Plenária Geral: Votação e aprovação das propostas discutidas 

20:00 Eleição dos delegados para V Conferência Estadual 

 No último dia ocorreu o encerramento com a plenária geral e a leitura das propostas 

elencadas nos dias anteriores, sendo 03 (três) propostas de cada eixo, totalizando 12 (doze), a 

serem encaminhadas para a V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência.  

 As propostas elencadas na III Conferência foram classificadas da seguinte forma: 

a) Propostas a serem encaminhadas para Esfera Municipal; 

b) Propostas a serem encaminhadas para Esfera Estadual; 

c) Propostas a serem encaminhadas para Esfera Federal; 

 No Relatório Final contém as três (03) propostas a serem encaminhadas às esferas 

estadual e federal, e as propostas encaminhadas à esfera municipal. 

 Após a leitura das propostas, houve a eleição dos delegados a participarem da V 

Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sendo uma vaga (01) titular e uma 

(01) suplente para o governamental e duas (duas) vagas titulares e duas (02) suplentes para 

sociedade civil. 

 Foi aberta a livre candidatura, primeiro do governamental seguida já de sua eleição, na 

sequência, livre candidatura e eleição dos delegados da sociedade civil. 
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 O quadro dos delegados a participarem da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência: 

 

 

V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

DELEGADOS COLOMBO – PR 

SOCIEDADE CIVIL 

NOME VAGA CPF TELEFONE EMAIL 

José Aparecido 

Leite 
Titular 403136979-49 (41) 99631-1109 jleiteplatina@gmail.com 

Luiz Vanderlei 

Rodrigues 
Titular 004226379-47 (41) 98538-0608 lvr.jornalista@gmail.com 

Ana Paula Zanon Suplente 038204939-05 (41) 98538-0608 apzr.zanon@gmail.com 

Eva Lenir Taurinho Suplente 554134989-34 (41) 99910-5006 profeleninha@yahoo.com.br 

 

V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

DELEGADOS COLOMBO – PR 

GOVERNAMENTAL 

NOME VAGA CPF TELEFONE EMAIL 

Daiani Rocha de 

Souza 
Titular 073086529-04 (41) 99968-1980 daianer.s@hotmail.com 

Andre Lucas 

Feliciano Ferreira 
Suplente 064304569-43 (41) 3656-3122 andref@colombo.pr.gov.br 
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4. PROPOSTAS DISCUTIDAS E APROVADAS NA PLENÁRIA 

FINAL 
 

 

EIXO 1: ESTRATÉGIAS PARA MANTER E APRIMORAR O CONTROLE SOCIAL 

ASSEGURADA À PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

Propostas a serem encaminhadas para Esfera Municipal 

 

1. Divulgação das ações do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

nos diversos meios de comunicação, afim de incentivar a participação da comunidade nas 

discussões dos assuntos relacionados à PcD e realização de Censo Municipal para PcD, doenças 

raras e degenerativas. 

2. Reuniões do Conselho da Pessoa com Deficiência de forma itinerante, mantendo, se 

possível, a forma híbrida para possibilitar a participação das PcD locais. 

3. Implantação e implementação de programa de orientações junto às escolas públicas 

e privadas, associações e demais equipamentos públicos e privados. 

4. Capacitações para conselheiros do Conselho da Pessoa com Deficiência. 

5. Em todas as áreas de formação acadêmica, técnica, tecnológica, adquirir 

conhecimentos básicos nas áreas das deficiências e doenças raras. 

 

 

Propostas a serem encaminhadas para Esfera Estadual 

 

1. Capacitações para conselheiros dos Conselhos da Pessoa com Deficiência. 

2. Em todas as áreas de formação acadêmica, técnica/ tecnológica, adquirir os 

conhecimentos básicos nas áreas das deficiências e doenças raras e degenerativas. 

3. Capacitação para gestores de empresas privadas. 
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EIXO 2: ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PARA A CONSTRUÇÃO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Propostas a serem encaminhadas para Esfera Municipal 

 

1. Criação de Departamento Municipal da PcD com o serviço de ouvidoria para agilizar 

processos de fiscalização em acessibilidade. 

2. Criar / ampliar escolas especializadas municipais e atendimentos educacionais 

especializados, assegurando a contratação de recursos humanos capacitados. 

3. Fomentar a divulgação sobre o respeito as vagas destinadas as pessoas com 

deficiência através da Campanha da Multa social (essa vaga não é sua nem por um segundo) e 

implantação de contato telefônico de referência (190) nas placas de estacionamento 

regulamentado para PcD. 

4. Fiscalização mais efetiva das vagas de estacionamento regulamentadas e punição 

para aqueles que infringirem a lei existente. 

5. Respeito aos direitos das pessoas com deficiência referente ao atendimento 

preferencial que não é por caixa único de atendimento, mas sim por preferência de atendimento 

em todos os caixas disponíveis utilizando como exemplo um mercado ou lotérica; 

6. Criação de Centro de Referência da PcD e doenças raras e degenerativas com o 

objetivo de apoio e orientação aos pais, capacitação de profissionais, encaminhamento das 

famílias logo no recebimento do diagnóstico. Contemplando também as especialidades médicas e 

terapêuticas como: psiquiatria, neurologia, geriatria, ortopedia, pneumologia, fisioterapia, 

fonoaudiologia, terapia ocupacional, otorrinolaringologia, psicologia, reumatologia, equoterapia 

entre outras, bem como disponibilização de equipe multidisciplinar para visitas domiciliares para 

PcD sem locomoção e também serviço de assistência social voltado ao BPC. 

7. Implantação de atividades específicas para a PcD nos Centros de Convivência já 

existentes através de programas, projetos que garantam convivência social e comunitária e lazer 

à pessoa com deficiência e família. 

8. Fomentar políticas pública voltada à PcD, doenças raras e degenerativas, interface 

da educação, saúde e assistência social para garantir os direitos previstos na legislação 

brasileira. 
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9. Criação de centros de paradesportos para a inclusão das pessoas com deficiência 

através do paradesporto e garantir profissionais capacitados de educação física nos centros e nas 

entidades que possuírem esta prática no município. 

 

 

Propostas a serem encaminhadas para Esfera Estadual 

 

1. Criação de centros de paradesportos para a inclusão das pessoas com deficiência 

através do paradesporto e garantir profissionais capacitados de educação física nos centros e nas 

entidades que possuírem esta prática no município. 

 

 

Propostas a serem encaminhadas para Esfera Federal 

 

1. Fomentar políticas pública voltada à PcD, doenças raras e degenerativas, interface 

da educação, saúde e assistência social para garantir os direitos previstos na legislação 

brasileira, bem como regulamentação dos protocolos de atendimento judicial para a PcD 

intelectual maior de 18 anos em situação de vulnerabilidade. 

2. Implantação de Caps i no município de Colombo. 
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EIXO 3: FINANCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 

 

Propostas a serem encaminhadas para Esfera Municipal 

 

1. Implantação e implementação do Fundo da PcD, doenças raras ou degenerativas 

bem como criação de banco de projetos municipal e estadual para PcD 

 

 

Propostas a serem encaminhadas para Esfera Estadual 

 

1. Implantação e implementação do Fundo da PcD, doenças raras e degenerativas 

bem como criação de banco de projetos municipal e estadual para PcD 

 

 

Propostas a serem encaminhadas para Esfera Federal 

 

1. Garantir o BPC e salário mínimo per capita, nas situações onde houver mais de uma 

PCD ou pessoa com doença rara ou degenerativa em um mesmo núcleo familiar, estendendo-os 

em prol da família por 6 meses em caso de falecimento do beneficiário. Revogar também o 

critério “Biomédico” como avaliação do BPC. 

2. Implantação de auxílio de um salário mínimo para familiar, responsável unilateral ou 

tutor e curador pela PcD, doenças raras ou degenerativas. 
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Eixo 4: Acessibilidade e Tecnologia Assistiva 

 

 

Propostas a serem encaminhadas para Esfera Municipal 

 

1. Criação de Central de Libras e inserção de educação em libras nas escolas e que 

pelo menos um profissional de cada equipamento público tenha conhecimento da língua brasileira 

de sinais, e que essa formação seja de responsabilidade do Município. 

2. Dispensação de cadeira de rodas, próteses, órteses e tecnologia assistiva e 

manutenção das mesmas a nível municipal e estadual. 

3. Garantir a acessibilidade de todos os prédios públicos, seja próprio ou locado, para 

atendimento da pessoa com deficiência através de fiscalização realizada pelo Departamento 

Municipal da PcD. 

4. Garantir a acessibilidade no site da Prefeitura Municipal e da Câmara dos 

Vereadores, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações 

disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade seguindo determinações 

do Artigo 63 da Lei Federal 13.146/2015, LBI – Lei Brasileira de Inclusão. 

5. Capacitar funcionários e colaboradores, para que possam atender as pessoas com 

deficiência em bancos, mercados, lojas, shoppings e todos os locais de uso público e coletivo do 

Município e do Estado, incluindo todos os setores do poder público municipal e estadual. 

6. Implementação das rotas acessíveis no Município. 

7. Tornar a fiscalização do CMDPcD, mais efetiva, e a criação de um formulário de 

contato no site, para o recebimento de sugestões, denúncias, entre outras. 

8. Melhoria no acesso à bens culturais, programas de cinema, teatro e outras 

atividades culturais e desportivas em formato acessível. 

 

 

Propostas a serem encaminhadas para Esfera Estadual 

 

1. Criação de Central de Libras e inserção de educação em libras nas escolas e que 

pelo menos um profissional de cada equipamento público tenha conhecimento da língua brasileira 

de sinais, e que essa formação seja de responsabilidade do Município e do Estado. 
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2. Dispensação de cadeira de rodas, próteses, órteses e tecnologia assistiva e 

manutenção das mesmas a nível municipal e estadual. 

3. Capacitar funcionários e colaboradores, para que possam atender as pessoas com 

deficiência em bancos, mercados, lojas, shoppings e todos os locais de uso público e coletivo do 

Município e do Estado, incluindo todos os setores do poder público municipal e estadual. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Analisando os diversos desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência de comprovar 

o seu direito à cidadania desde as épocas antigas e até os dias de hoje, apesar desta luta ainda 

ser datada muito recentemente, consegue-se demostrar que os resultados positivos vêm se 

intensificando graças a um conjunto de ações e vontades. 

 Fica cada vez mais claro a infinita importância da participação da população com 

deficiência nas discussões de políticas públicas bem como a grande vontade do poder público na 

realização dessas ações no enfrentamento à quebra de barreiras atitudinais e físicas na 

igualdade de condições para a pessoa com deficiência.  

 Sobre isso, cabe à essa porcentagem da população, pessoas com deficiências e seus 

apoiadores, exercerem sua cidadania constituída na luta pelos direitos. 

Como já dizia Tom Shakespeare, ativista de direitos das pessoas com deficiência, em 

2001, em sua palestra “Entendo a Deficiência” na University of Western em Sydney, Austrália: 

 

“Reconhecer a perícia e a autoridade das pessoas com deficiência é 

muito importante. 

 O movimento das pessoas com deficiência se resume em falar por nós 

mesmos.  

Ele trata de como é ser uma pessoa com deficiência.  

Ele trata de como é ter este ou aquele tipo de deficiência. 

 Ele trata de exigir que sejamos respeitados como os verdadeiros peritos 

a respeito de deficiências.  

Ele se resume no lema:  

Nada Sobre Nós, Sem Nós”. 
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