
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência, realizada às dezoito horas do dia 13 de fevereiro, ano de dois mil e vinte na

Sede da Casa dos Conselhos,  situada na Rua Doutor  Cândido,  26,  Centro,  Pará  de

Minas. Justificativas:  Kátia Cristina ( FAPAM), Rousane ( SME), Samuel Lopes ( Cultura),

e o presidente Alexandre Pinto Coelho .Iniciamos a reunião coma a leitura da Ata mês de

Novembro  de  2019,  aprovada  e  assinada  por  todos  os  presentes.   Em  seguida

comuniquei  a  todos  o  afastamento  das  conselheiras  Luana   Lázara  e  Clarissa  Lara

( Secretaria de Saúde) aguardando substituição conforme oficio nº 03/2020 encaminhado

ao Secretaria Wagner M. Silveira. Secretaria de Cultura novos representantes, conforme

Memorando nº 29/2020:  Efetivo  Raissa Mara F. Dutra; e suplente:  Samuel Lopes da

Silva.  .  Oficio  expedido  08/2019  Secretaria  do  Desenvolvimento  Urbano  –  assunto:

revitalização da Avenida Presidente Vargas, encaminhado em 21 de outubro de 2019,

recebemos a resposta em novembro de 2019, onde o pedido de agendamento  com o

conselho para que possa apresentar adequadamente  o Projeto na sala de reuniões da

referida  unidade  (  Prefeitura),  que  contem   toda  a  estrutura  necessária  para  que  o

detalhamento  do  projeto  em  tema  possa  ser  visualizado  e  compreendido  de  forma

apropriada,  o  conselho  será  representado  por:  Alexandre  P.  Colho  ,  João  Marcos  e

Renata  Spindola,  aprovado  por  todos  os  presentes.  Apresentação  da  arte  da

camisa ,Presidente Alexandre, comunicou que Wallace ( APAE), está terminando a arte e

será  apresentado  na  próxima  reunião.   O  CMDDPD  encaminhou  oficio  01/2020  ao

Prefeito  Elias  Diniz  e  para  Secretaria  de  Educação Marluce Pinto  Coelho,  solicitando

alguns esclarecimentos sobre o atendimento do Professor Apoio nas Escolas , demanda

que envolve a SME. Oficio respondido 11 de fevereiro de 2020- NOTA INFORMATIVA: a

Contratação dos Profissionais de  Apoio escolar para as escolas da rede  municipal em

2020 será realizada utilizando-se a lista dos classificados no ultimo concurso público . . . .

Conferencia  Municipal  da  Pessoa  com  Deficiência  ,  evento  de  âmbito  estadual,  que

deverão  ser  realizado  até  30  de  abril  de  2020,  TEMA:  “Cenário  Atual  e  futuro  na

Implementação dos Direitos da Pessoa com Deficiência” - sub tema: “Construindo um

Brasil mais Incluso”.  Eixos Temáticos:1) Estratégicas para manter e aprimorar o controle

social assegurada á participação as pessoas com deficiência; 2)Garantia do acesso das

pessoas com deficiência ás políticas públicas; 3) Financiamento das políticas da pessoa

com deficiência; 4) Direito a cessibilidade ; e 5) Desafios para comunicação universal.

Primeiro passo será aprovar a data da conferencia e local, e formar a comissão . O local

mais  apropriado seria  a FAPAM (  acessibilidade),  aprovado por  todos,  quanto  a  data

primeiramente ver a disponibilidade do nosso Deputado Federal Eduardo Barbosa , para o



mês de Abril, entre os dias  13 a 17; ver quanto aos palestrantes, e coordenadores para

os eixos temáticos. Conselheira Áglia (iaia), comunicou que deverá marcar uma reunião

Extraordinária onde o assunto central deverá ser a Conferencia Municipal, aprovado por

todos.  Conselheiro  João  Marcus  ,  entregou  ao  conselho   um relatório  com algumas

demandas: Acesso a deficiente na Avenida Presidente Vargas; Preferencia ao transporte

coletivo; e Acesso aos ônibus novos coletivos, que serão discutidos na próxima reunião,

aprovado por todos.  Nada mais a tratar, eu Áglia Leitão lavrei a presente Ata, que será

lida e se aprovada assinada por todos os presentes.


