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I – Informações Gerais sobre a Conferência Municipal de Assistência Social 

Nome do Município: Irati/PR 

UF: Paraná 

Código IBGE: 4110706 

Porte do Município: Município de Médio Porte 

Identificação da Conferência: V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 

Irati-PR 

 

Data de Início: 25 de outubro de 2021, às 18:30 (segunda-feira) 

Data de Término: 26 de outubro de 2021, das 09:00 às 17:00 (terça-feira) 

Total de horas de realização: 10 horas 

Local de realização: modalidade online, via facebook da Prefeitura Municipal de Irati-PR, link de 

acesso: https://www.facebook.com/prefeituradeirati 

Número total de participantes: 95 participantes 

Link de acesso aos documentos da conferência: 

http://casadosconselhosmunicipais.com.br/pagina/86_V-CONFERENCIA-MUNICIPAL-DOS-

DIREITOS-DA-PESSOA-COM-DEFICIENCIA.html. 

 

II- Quantitativo de Delegados da V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência 

 Sociedade Civil Governamentais 

Total 74 21 

– Quantitativo de pessoas envolvidas com a organização e a realização da V Conferência 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência:   

 

Quantitativo Caracterização 

04 Conselho (conselheiros e profissionais vinculados ao Conselho) 

01 Órgão gestor da Assistência Social (gestor e profissionais vinculados ao órgão 

gestor) Prestadores de serviço (empresas, profissionais contratados 

especificamente para esta finalidade) 

02 Sociedade Civil 

00 Outros (especificar) 

  

http://casadosconselhosmunicipais.com.br/pagina/86_V-CONFERENCIA-MUNICIPAL-DOS-DIREITOS-DA-PESSOA-COM-DEFICIENCIA.html
http://casadosconselhosmunicipais.com.br/pagina/86_V-CONFERENCIA-MUNICIPAL-DOS-DIREITOS-DA-PESSOA-COM-DEFICIENCIA.html


 

IV – Eventos de Mobilização e Preparação que antecederam a V Conferência Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência 

Quantitativo Tipo de Eventos de Mobilização e Preparação 

00 Encontros Preparatórios 

00 Palestras ou Debates Públicos 

00 Encontros preparatórios com os usuários 

01 Outros (especificar): Mobilização na rádio e meios de comunicação 

 

V - Quantidade de pessoas que participaram dos Eventos de Mobilização e Preparação que 

antecederam a V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

 

Tipo de Eventos de Mobilização e Preparação Total de Participantes 

Encontros Preparatórios 00 

Palestras ou Debates Públicos 00 

Encontros preparatórios com os usuários 00 

Outros (especificar) 00 

 

VI - Ato de Convocação da Conferência Municipal de Assistência Social:  

 

Portaria Conjunta (Prefeito Municipal de Irati, Jorge David Derbli Pinto, Secretária de 

Assistência Social, Sybil Dietrich e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência, Kaite Zila Wrobel Luz) nº 01/2021, publicado em diário oficial Jornal Hoje 

Centro Sul, de 24 de setembro de 2021, edição nº 1345, página 08, em, que será realizada 

entre os dias 25 (segunda-feira) e 26 (terça-feira) de outubro no formato online,  através da 

transmissão pelo Facebook da prefeitura: https://www.facebook.com/prefeituradeirati no 

seguinte horário: dia 25 (segunda-feira) de outubro de 2021: 18:30 às 21:00 e no dia 26 

(terça-feira) de outubro de 2021 das 09:00 às 17:00, cidade de Irati-PR. 

 

 

 



 

25 de outubro de 2021 (segunda-feira) 

18:30 até 19:00: Credenciamento, Mesa de abertura e leitura e aprovação do regimento 

interno; 

19:01 às 19:30: Retratos iniciais da características da Pessoa com Deficiência em Irati com a 

Luciana Branco Carnevale. Doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela 

PUC-SP. Mestre na área de Educacão Especial pela USP. Docente do Curso de 

Fonoaudiologia da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) na área de Saúde 

Coletiva. 

19:31 às 20:15: Palestra magna com Fernanda Primo. Psicóloga social, mestre em 

Psicologia na área Social Comunitária, atua há 12 anos no Departamento dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência de Curitiba, está na coordenação do Núcleo de Pessoas com 

Deficiência do CRP PR. 

Perguntas e contribuições. 

20:16 às 21:00: Finalização 

26 de outubro de 2021 (terça-feira) 

09:00 às 11:30: Discussão das e propostas em grupos e sistematização das propostas; 

13:30 às 13:45: Eleição dos (as) delegados (as) para V da Conferência Estadual dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência do Paraná; 

13:46 às 15:00: Plenária Final: aprovação de propostas e moções; 

15:00: Encerramento da Conferência 

 

VIII - Registro dos resultados dos Grupos de Trabalho na Conferência Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência: 

EIXO I- Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurada a participação das 
pessoas com deficiência. 

Link da videochamada: https://meet.google.com/ewz-ysur-sew 

 EIXO II- Acesso das Pessoas com Deficiência para a construção de políticas públicas 

Link da videochamada: https://meet.google.com/ztm-uuth-jtr 

 EIXO III- Financiamento de políticas públicas para a pessoa com deficiência 

Link da videochamada: https://meet.google.com/kgf-qejb-bnc 

https://meet.google.com/ztm-uuth-jtr
https://meet.google.com/kgf-qejb-bnc


 EIXO IV- Acessibilidade e tecnologia assistiva 

Link da videochamada: https://meet.google.com/xva-xcus-suj 

 

 

     V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Irati-PR 

EIXO I- Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurada a participação 

das pessoas com deficiência. 

Prioridades para o Município 

1) Aprimoramento, ampliação e continuidade no mapeamento sociodemográfico, o qual 
constitui-se na aplicação de um questionário com o objetivo de recolher dados de 
pessoas com deficiência, tais como idade, bairro de residência, raça/cor, tipo de 
deficiência, renda familiar, escolaridade, situação de trabalho, dentre outros. Tendo 
como objetivo permitir que o Conselho Municipal dos Diretos da Pessoa com 
Deficiência de Irati/PR recolha essas informações para a propor, planejar e 
desenvolver ações voltadas para essas pessoas. 

2) Convidar um secretário municipal de cada pasta da administração pública, para 

participar mensalmente da reunião do Conselho Municipal dos Diretos da Pessoa 

com Deficiência, para assim expor sobre verbas e ações destinadas para a pessoa 

com deficiência, como também discutir-se a viabilidade de participação na 

distribuição do orçamento público, ou seja, implantação de um programa municipal 

de orçamento participativo. 

Prioridades para o Estado 

1- Instituir um programa de capacitação para os conselheiros dos CMDPD’s. 

Prioridades para a União 

Expandir o Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva, a partir do 

cofinanciamento de recursos do Fundo Estadual e Nacional de Assistência Social. 

EIXO II- Acesso das Pessoas com Deficiência para a construção de políticas públicas 

Prioridades para o Município 

1) Instituição de um Fórum municipal permanente para discussão de ações voltadas à 

pessoa com deficiência. Dessa forma, organizar ações permanentes, com 

articulação entre diferentes setores da sociedade para ampliar a possibilidade de 

inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. 

2) Instituição no orçamento público da ampliação da acessibilidade e tecnologia 

assistiva a todos os serviços públicos.  

 
Prioridades para o Estado 

https://meet.google.com/xva-xcus-suj


1). Organizar fóruns e/ou seminários para troca de ideias e projetos entre os municípios e 
entre os CMDPD’s para a implementar novas ações. 

 
Prioridades para a União 

1). Fomentar recursos orçamentários e parcerias com diferentes segmentos da sociedade, 

como iniciativa privada, ONG's, para ampliação, acompanhamento de incentivo ao 

esporte, lazer para a pessoa com deficiência. Bem como, elaborar programas e projetos 

estatais para sua efetivação. 

 

EIXO III- Financiamento de políticas públicas para a pessoa com deficiência 

 

Prioridades para o Município 

1) Definição de 10% das multas do estar que sejam encaminhadas ao fundo municipal 
dos direitos da pessoa com deficiência, assim como buscar outros meios de 
arrecadação. 

2) Instituição no orçamento público da ampliação da acessibilidade e tecnologia 
assistiva a todos os serviços públicos.  

3) Implantação de um programa municipal de orçamento participativo, que contemple 
rodas de conversa no bairro com as associações de moradores e profissionais que 
atuam nos serviços públicos.  

4) Necessidade de previsão orçamentária (LOA, PPA, LDO), para efetivação dos 
projetos discutidos e indicados na V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. 
 
 

Prioridades para o Estado 

Previsão orçamentária (LOA, PPA, LDO), para efetivação dos projetos discutidos e 
indicados na V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência.  

Prioridades para a União 

1- Revogar de forma imediata a PEC da Morte que prevê o congelamento de gastos com 

recursos públicos nos serviços de assistência social, saúde, educação por vinte anos. 

 

EIXO IV- Acessibilidade e tecnologia assistiva 

 

Prioridades para o Município 

1) Implantar um CER (Centro Especializado de Reabilitação), como forma de ampliar a 
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS, no município de 
Irati, conforme previsto no Plano Viver Sem Limite do governo federal.  



2) Contratar e oferecer nos setores públicos de Irati o profissional intérprete de Libras, 
assim como buscar via parcerias com a esfera estadual a capacitação de pessoas 
para desenvolverem a função de intérprete de libras. 

Prioridades para o Estado 

1. Levantamento de políticas públicas para a pessoa com deficiência. 

 

Prioridades para a União 

1. Apoiar com o fundo nacional a criação de um CER (Centro Especializado de 

Reabilitação), como forma de ampliar a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no 

âmbito do SUS, conforme previsto no Plano Viver Sem Limite do governo federal.  



 

 

Moções apresentadas: 

1- Não teve Moções apresentadas na V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência de Irati-PR 

 

X – Avaliação da Conferência Municipal de Assistência Social 

Processo avaliativo:  

O processo avaliativo envolve: Avaliação pelos Participantes e Avaliação pelos 
Conselheiros. 

Total de fichas de avaliação pelos participantes 14 

 

AVALIAÇÃO PELOS PARTICIPANTES 

 

Os participantes devem avaliar os seguintes itens referentes à organização da Conferência 
Municipal: 

 

A avaliação da V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Irati-

PR ocorreu no formato online onde os participantes puderam expressar seu olhar sobre 

como foi a operacionalização desse espaço democrático, sendo avaliado como ótima, tendo 

uma média de 9 e 10.  

Em relação a 1. Facilidade de acesso para assistir a Conferência Municipal dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência online teve nota 10 por ser realizada em horários que puderam 

ser acessíveis aos membros a acompanhar as discussões, alinhando-se com isso a nota 

máxima em relação a sua carga horária. A fala da palestrante ganhou nota máxima a qual 

apresentou elementos teóricos, metodológicos e ético-político sobre o fortalecimento da 

política da pessoa com deficiência e possibilidades de pensar a ampliação Plano Viver 

sem Limites. Um ponto que foi solicitado a opinião dos participantes foi sobre o que acha 

desse formato online das conferências, onde reconheceram a importância desses 

espaços, porém, com contradições, pois seu acesso é restrito aos que possuem internet, 

manifestando o desejo da continuidade das conferências em formato presencial.  

Em relação aos grupos, as discussões foram gravadas e serão disponibilizadas, tendo 

a invasão por hackers de um grupo, onde a equipe da casa dos conselhos em excelência 

resolveu o problema. A carga horária foi adequada ao conteúdo proposto e trouxe 

importantes elementos de discussão para o aprimoramento da política da pessoa com 

deficiência em Irati.  

A Conferência Municipal, tanto a abertura como plenária final até a data de 02 de 

novembro teve 2.122 visualizações.  

 



 

 

 

c) Avaliação Final pelos Conselheiros Municipais dos direitos da pessoa com 
deficiência:  

Aspectos Positivos Aspectos Negativos Demais considerações 

   

Diante do contexto 
pandêmico, essa foi uma 
alternativa excelente para a 
realização da conferência 

Mobilizações descentralizadas, 
ausência de acesso a população 
para acompanhamento da 
conferência  

 

d) Data: 02 de novembro de 2021 
e) Link de acesso do site da Casa dos conselhos municipais com todos os 
documentos construídos na V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência: http://casadosconselhosmunicipais.com.br/pagina/86_V-
CONFERENCIA-MUNICIPAL-DOS-DIREITOS-DA-PESSOA-COM-
DEFICIENCIA.html 
f) Link de acesso para assistir a conferência: 1- 
https://www.youtube.com/watch?v=WlsG3z2IDWo&t=7309s e no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=n_xYKUCd6pQ&t=369s 
 

e) Assinatura dos/as responsáveis pelo preenchimento deste Registro:  
 

 

Denis Cezar Musial 

 

F) Assinatura do Presidente do CMDPCD:  

 

 

Kaite Zilá Wrobel Luz 
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