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3.1 Ações para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (03/12).

Parecer da Comissão: Com a iniciativa da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São 

Paulo, junto ao governo federal, irão desenvolver um vídeo com o depoimento de um artista local  

que  possuí  alguma  deficiência,  um  gestor  público  e  um  representante  da  sociedade  civil  com 

duração de aproximadamente 7 (sete) minutos que será vinculada a um site de âmbito nacional no 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e os vídeos serão disparados automaticamente nas 

redes sociais, de maneira a “viralizar” os vídeos. A comissão propõe a adesão do COEDE/PR na 

iniciativa, elaborando um vídeo. 

Parecer do COEDE: Aprovado

3.2 Ações para o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (21/09).

Parecer  da  Comissão: A  comissão  sugere  o  encaminhamento  de  uma  solicitação  para  a 

Comunicação pedindo apoio  e  sugestões  de métodos de comunicações  (materiais,  reportagens, 

matérias, vídeos,...) a serem divulgados no Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E a  

comissão propõe que durante a semana (de 21/09 a 25/09) do Dia Nacional de Luta das Pessoas 

com Deficiência que a conscientização/sensibilização seja diária.

Parecer do COEDE: Aprovado

3.3 Adesões das APAES para mobilização da criação dos Conselhos Municipais.

Parecer da Comissão: A comissão toma ciência do ofício encaminhado pela Federação das APAES 

em 23/04/2013 e iremos esperar o término da elaboração da Cartilha de orientação para a criação 

dos  Conselhos  Municipais  dos  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência  para  que  assim  se  possa 

encaminhar o material para a Federação das APAES e os municípios que manifestaram interesse.

Parecer do COEDE: Aprovado
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