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Relatório:

3.1  Mobilização para a  criação dos  Conselhos  Municipais  dos  Direitos  da  Pessoa  com 

Deficiência.

 Como existe um eixo temático específico  da Conferência Estadual dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, que trata sobre a criação e fortalecimento dos conselhos 

municipais  e  devido  ao   momento  de  execução  das  conferências,  muitos 

municípios estão se mobilizando para o tramite da criação dos conselhos, porém 

nota-se  uma  dificuldade  no  processo  de  implementação  e  articulação  para 

existência do mesmo , a comissão entende que é preciso elaborar uma cartilha 

informativa  sobre as  etapas da criação  do conselho municipal  da pessoa com 

deficiência.  Essa  cartilha  servirá  tanto  para  os  municípios  que  estão  se 

articulando, como para os municípios que ainda não iniciaram esse movimento.

Propõe que seja criada uma comissão temporária para elaboração do material.

PARECER DA COMISSÃO: Aprovado o encaminhamento.

PARECER DO COEDE: Aprovado

3.2 Dia D (Dia Nacional da Inclusão da Pessoa com Deficiência no mercado de Trabalho).

O dia Nacional da Inclusão da Pessoa com Deficiência no mercado de trabalho terá 

a 2º edição no dia 25 de Setembro de 2015.
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O evento propõe que se reúnam na agência do trabalhador empresas que devem 

cumprir cotas de inclusão e os trabalhadores que se encaixam neste perfil que 

pretendem se recolocar no mercado do trabalho.

Estão envolvidos no DIA D a Superintendência Regional do Trabalho, MTE, o Sine 

e Secretarias de Trabalho, os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, do Turismo, das Cidades, da Educação e da Previdência, além do Instituto 

Nacional do Seguro Social e da Secretaria de Direitos Humanos.

A comissão propõe que seja encaminhado um ofício circular para os escritórios 

regionais pedindo para que estes apoiem os municípios que possuem agência do 

trabalhador para a organização do DIA D.

O  escritório  Regional  poderá  colaborar  na  articulação  com  os  órgãos  citados 

acima, bem como auxiliar com  a estrutura necessária para o evento acontecer.

Por exemplo, poderá articular com os municípios, mobilizar equipe presencial para 

estar  presente no dia  como interpretes  de Libra  e  técnicos  do  INSS além de 

contribuir na divulgação do evento.

Encaminhar  um  ofício  para  superintendência  da  Assistência  Social  Com  a 

descrição do Dia D e solicitando providências das coordenações envolvidas com o 

tema, Ex. Equipe do BPC trabalho.

PARECER DA COMISSÃO: Aprovado o encaminhamento

PARECER DO COEDE: Aprovado
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