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Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte um reuniram-se 

nas dependências do Centro de Eventos do Município de Salgado Filho os 

membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e 

demais representantes da sociedade civil e demais autoridades do município 

para prestigiarem a II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência. Para dar início a esta conferência o orador João Paulo dá as boas 

vindas a todos, faz um breve relato sobre a empresa Aggionare, responsável 

pela realização desta conferência, relata ainda a importância da Conferência e 

do Conselho Municipal na defesa e garantias dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, relata ainda a importância da elaboração de propostas que serão 

enviadas ao Estado buscando melhorar a política da pessoa com deficiência.  

Após compôs-se a mesa de honra, e passou-se aos membros a palavra para os 

pronunciamentos. Em seguida a senhora Cleucimara fez a leitura do regimento 

interno sendo aprovado por unanimidade. Na sequência os alunos da escola 

Renascer da APAE realizaram duas apresentações culturais e cantaram o hino 

da escola. Para iniciar a palestra foi chamado o Senhor Ivan, professor da 

Universidade Unioeste de Cascavel, com o tema “Cenário Atual e Futuro na 

Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência”. Em sua fala Ivan 

afirma que na nossa atualidade não existe renúncia de matrícula para pessoas 

com deficiência em escolas regulares, pois diante de muita luta foi reconhecido 

o direito de a pessoa com deficiência cursar o ensino regular como todos os 

outros alunos. Ainda ressalta que deve-se compreender que não é a pessoa que 

coordena a vida e sim a vida que coordena a pessoa. Se pensarmos no mundo 

primitivo quando o homem vivia da caça e da pesca para poder sobreviver, surge 

a questão de como uma pessoa com deficiência iria sobreviver no mundo 

primitivo? Neste período histórico não tinha como a pessoa sobreviver, sendo ao 

nascimento da criança, detectado alguma anomalia, estes eram exterminados. 

O mundo primitivo só acabou quando o homem descobriu que poderia produzir 

mais do que o necessário para sua sobrevivência. No cenário atual as pessoas 

com deficiência começaram lutar pela igualdade na sociedade, organizando se 

respectivamente em seus grupos, para buscar o seu espaço na constituição. Ivan 

friza que o direito a acessibilidade é para todos, independente de deficiência ou 



não em todos os aspectos. Ressalta que a pessoa com deficiência tem direito a 

acessibilidade, a saúde, ao trabalho, a educação, ao esporte. Faz-se necessário 

romper socialmente com as limitações e os “preconceitos” para com as pessoas 

com deficiência, a sociedade precisa enxergar de forma diferente essas 

pessoas. Ivan finalizou agradecendo o convite para ministrar a palestra na 

conferência. Para dar continuidade nos trabalhos foi dividido os presentes em 

quatro eixos para realizar as propostas referentes a cada tema divididos nos 

eixos. Após a produção das propostas foram apresentadas a todos os presentes 

para realizar a aprovação. O eixo um apresentado com o tema Estratégias para 

manter e aprimorar o controle social assegurada à participação das pessoas com 

deficiência, teve as propostas aprovadas por unanimidade. O eixo dois com o 

tema Acesso das pessoas com deficiência para a construção de Políticas 

Públicas, teve as propostas aprovadas por unanimidade. O eixo três com o tema 

Financiamento de Politicas Públicas para a pessoa com deficiência, teve as 

propostas aprovadas por unanimidade. O eixo quatro com o tema Acessibilidade 

e Tecnologia Assistida, teve suas propostas aprovadas por unanimidade. No que 

tange a plenária final não houve monções. Para dar sequência, foi realizado a 

eleição de um delegado e um suplente para participar da Conferência Estadual 

das Pessoas com Deficiência, sendo eleitos a senhora Elaine A.M. Tafarel como 

suplente e a senhora Marcia Terras Barreto como suplente. Em seguida a 

senhora Izete, Secretaria Municipal da Assistência Social fez suas 

considerações finais. Em seguida foi feito a entrega de uma pequena lembrança 

para a equipe de palestrantes. Em sequência foi apresentado os novos membros 

do Conselho e feito o encerramento desta conferência. Segue em anexo a lista 

de presença.  


