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onferência 

Estadual dos Direitos da Pessoa com 



 
 
 

 

 

1. A plataforma:  
 

A V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência ocorrerá 

Plataforma Digital, disponibilizada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos do Governo Federal.

Para ter acesso a Plataforma da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Paraná, o participante deverá 

https://www.gov.br/pt-br , que 

participante se identifica, de forma segura

vinculados ao Governo Federal.

Essa conta é necessária para acessar diferentes 

trabalho, título de eleitor, INSS e CPF digital, sendo assim, é possível que o participante já 

possua cadastro prévio, e neste caso, será solicitado seu CPF e senha de acesso.

 

 

 

 

  
 

A V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência ocorrerá 

ponibilizada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Governo Federal.  

Para ter acesso a Plataforma da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

, o participante deverá criar uma conta, 

que possibilita a identificação em meios digitais. Com ela, o 

de forma segura, na hora de acessar vários serviços digitais 

vinculados ao Governo Federal. 

conta é necessária para acessar diferentes serviços, tais como, carteira de 

trabalho, título de eleitor, INSS e CPF digital, sendo assim, é possível que o participante já 

possua cadastro prévio, e neste caso, será solicitado seu CPF e senha de acesso.
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A V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência ocorrerá via 

ponibilizada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Para ter acesso a Plataforma da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

 no sítio eletrônico 

identificação em meios digitais. Com ela, o 

, na hora de acessar vários serviços digitais 

, tais como, carteira de 

trabalho, título de eleitor, INSS e CPF digital, sendo assim, é possível que o participante já 

possua cadastro prévio, e neste caso, será solicitado seu CPF e senha de acesso. 



 
 
 

 

 

 

2. Ações iniciais para o
 

Para cadastrar uma “conta gov.br” o participante deverá acessar o sítio eletrônico: 

https://www.gov.br/governodigital/

conta gov.br” conforme ilustração a seguir:

 

 

 

 

 

2.1 Como fazer o Login na conta:

 

Após clicar em “criar conta gov.br”

que solicitará seu número d

solicitada senha de acesso. Se o usuário ainda

redirecionado para uma nova guia, em que poderá

seguir todos os passos indicado

 

 Assim que o participante terminar os passos descritos, e sua conta gov.br estiver 

habilitada, poderá pular para o item 3

manual. 

  
 

para o cadastro de uma “conta gov.br”

Para cadastrar uma “conta gov.br” o participante deverá acessar o sítio eletrônico: 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br/conta-gov-br e clicar em “criar 

conta gov.br” conforme ilustração a seguir: 

Como fazer o Login na conta: 

Após clicar em “criar conta gov.br” o participante será direcionado para uma

mero de CPF, em caso de existência de cadastro prévio, 

Se o usuário ainda não possuir uma conta gov.br

uma nova guia, em que poderá criar uma conta. O Participante deverá 

seguir todos os passos indicados pelo sitio eletrônico. 

Assim que o participante terminar os passos descritos, e sua conta gov.br estiver 

habilitada, poderá pular para o item 3 “Inscrição na V Conferência
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conta gov.br”: 

Para cadastrar uma “conta gov.br” o participante deverá acessar o sítio eletrônico: 

e clicar em “criar 

 

será direcionado para uma nova página 

em caso de existência de cadastro prévio, será 

uma conta gov.br, ele será 

O Participante deverá 

Assim que o participante terminar os passos descritos, e sua conta gov.br estiver 

“Inscrição na V Conferência Estadual” deste 



 
 
 
 

 

 

 

 

2.2 Esqueci minha senha: 
 

a. Em eventual 

o participante

 

 

 

 

 

 

 
 

b. Em seguida, será solicitado

diversos métodos disponíveis para 

uma nova senha. Os métodos po

aplicativo gov.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

eventual esquecimento da senha de acesso, para recuperá

o participante deverá clicar em “esqueci minha senha”

Em seguida, será solicitado ao usuário escolher um dentre os 

diversos métodos disponíveis para recuperar

uma nova senha. Os métodos podem ser via

aplicativo gov.br, e-mail, celular ou Internet Banking.
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de acesso, para recuperá-la, 

clicar em “esqueci minha senha”.   

escolher um dentre os 

recuperar conta e cadastrar 

via validação facial no 

Internet Banking. 



 
 
 

 

 

a. Caso não consiga recuperar a conta com nenhuma das opções acima, 

deverá clicar em “

instruções de recuperação. 

 

 

b. Após criar a conta gov.br ou recuperar a senha 

participante deverá 

eletrônico https://participacao.mdh.gov.br/externa

Conferência Estadual dos Diretos 

 

3. Inscrição na V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. 
 

Para se inscrever na V Conferência

os dias 22 e 25 de novembro,

localizar a aba da  V Conferência Estadual dos D

do Paraná, e clicar  no ícone 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

não consiga recuperar a conta com nenhuma das opções acima, 

clicar em “entre em contato com nosso suporte!” e seguir as 

instruções de recuperação.  

Após criar a conta gov.br ou recuperar a senha e fazer 

participante deverá  acessar o Sistema geral de participações 

https://participacao.mdh.gov.br/externa  

Estadual dos Diretos da Pessoa com Deficiência do Paraná

Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Para se inscrever na V Conferência Estadual o participante deverá acessar, entre 

de novembro, o endereço eletrônico participacao.mdh.gov.br

localizar a aba da  V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

no ícone “Inscreva-se”. 
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não consiga recuperar a conta com nenhuma das opções acima, 

com nosso suporte!” e seguir as 

 

e fazer seu login, o 

istema geral de participações no sitio 

  e localizar a V 

da Pessoa com Deficiência do Paraná.  

Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

participante deverá acessar, entre 

participacao.mdh.gov.br e  

ireitos da Pessoa com Deficiência 



 
 
 

 

 
 3.1 Confirmação de contato
 
 

a. Após clicar no ícone “Inscreva

uma 

prossegui

confirmação,

cadastrado

receberá um código por um destes meios (e

qual deverá ser inserido 

 

 

 

 

 

 

b.  Depois de 

direcionado para uma aba de a

pessoais

respeita

usuários

continuidade

  
 

ontato 

clicar no ícone “Inscreva-se”, o sistema irá direcion

uma nova página de confirmação de contato. 

prosseguimento para o Sistema de Participação

confirmação, é necessário preencher com 

cadastrado e clicar no ícone enviar código.

receberá um código por um destes meios (e

deverá ser inserido conforme imagem a seguir.

Depois de ter seu contato validado, o participante 

direcionado para uma aba de autorização de uso de 

pessoais. A plataforma gov.br utilizará 

respeitando os termos de uso e a política de privacidade dos 

usuários, conforme Lei de Proteção de Dados

continuidade, o participante deverá clicar no ícone “Autorizar”.
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o sistema irá direcioná-lo para 

de contato. Para dar 

Sistema de Participação e realizar sua 

 e-mail ou celular 

cone enviar código. O participante 

receberá um código por um destes meios (e-mail ou celular), o 

conforme imagem a seguir. 

, o participante será 

utorização de uso de dados 

 as informações, 

ca de privacidade dos 

, conforme Lei de Proteção de Dados. Para dar 

participante deverá clicar no ícone “Autorizar”. 

 



 
 
 

3.2  Ficha de inscrição 
 

Terminado o processo de cadastro e identificação, o p

novamente em “Inscrever

Inscrição. 

 

a. Caso a janela não abra, verifi

pop-ups na página. Em situação afirmativa, clicar no cadeado 

navegação e escolher a opção 

 

 

b.  Após preenchimento do formulário

irá encaminhar a solicitação 

realização do credenciamento.

 

  
 

 

Terminado o processo de cadastro e identificação, o participante dever

novamente em “Inscrever-se”. Uma nova janela será aberta com o

Caso a janela não abra, verifique se o navegador está configurado para bloquear 

ups na página. Em situação afirmativa, clicar no cadeado 

navegação e escolher a opção “sempre permitir pop-ups para este site”. 

Após preenchimento do formulário, o participante deverá clicar

a solicitação de inscrição ao administrador da plataforma para

credenciamento.  
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articipante deverá clicar 

com o Formulário de 

se o navegador está configurado para bloquear 

ups na página. Em situação afirmativa, clicar no cadeado ao lado da barra de 

para este site”.  

 

clicar em enviar, o que 

ao administrador da plataforma para 

 



 
 
 

 

4. Utilização da plataforma d
 

O acesso à plataforma será concedido até o dia 

para inscrição e credenciamento de todos os participantes. 

deverá acessar novamente o link 

 

 

 

a. O participante será direcionado

Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

central terá acesso aos ícones: Assistir

Regimento Interno da Conferência

 

 

 

  
 

lataforma da conferência  

O acesso à plataforma será concedido até o dia 25 de novembro de 

para inscrição e credenciamento de todos os participantes. Após essa data 

link participacao.mdh.gov.br e clicar no ícone “entrar”

direcionado ao perfil e sistema de participações da V 

ferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

central terá acesso aos ícones: Assistir as Transmissões, Fóruns, 

da Conferência e materiais de apoio dos eixos.
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de novembro de 2021, data limite 

Após essa data o participante 

clicar no ícone “entrar”. 

 

ao perfil e sistema de participações da V 

ferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência - PR /2021. Na tela 

as Transmissões, Fóruns, Chats, Moções, 

e materiais de apoio dos eixos.  

 



 
 
 

 

 

4.1 Assistir transmissões 
 

No ícone Assistir Transmissões

mesas que acontecerão ao vivo nos dias 

mesas também serão transmitidas

Youtube.  

 

 

4.2 Chats 
 

Os Chats são ambientes virtuais disponíveis na plataforma para possibilitar 

a manifestação dos participantes durante todas as etapas da conferência e 

contará com 6 (seis) salas principais

 

 

 

 

 

  
 

Assistir Transmissões, o participante poderá acessar as transmissões 

acontecerão ao vivo nos dias 14, 15 e 16 de dezembro

serão transmitidas, simultaneamente, via canal oficial da SEJUF 

Os Chats são ambientes virtuais disponíveis na plataforma para possibilitar 

a manifestação dos participantes durante todas as etapas da conferência e 

contará com 6 (seis) salas principais. 
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as transmissões das 

dezembro de 2021. As 

via canal oficial da SEJUF no 

 

Os Chats são ambientes virtuais disponíveis na plataforma para possibilitar 

a manifestação dos participantes durante todas as etapas da conferência e 



 
 
 

 

 

a. O chat indicado como “Destaques

manifestação de objeções, apontamentos e observações referentes ao Regimento 

Interno da V Conferência Estadual

novembro de 2021. Os destaques serão lidos no dia 

sua homologação. 

 

 

b. Os chats relacionados aos quatro (4) 

o debate, com base no material de apoio disponibilizado, para construção de novas 

propostas e para a discussão das propostas formuladas durante a et

Estes fóruns deverão ser acessad

dezembro de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

“Destaques do Regimento Interno”, 

manifestação de objeções, apontamentos e observações referentes ao Regimento 

Estadual, ele deverá ser acessado entre os dias 

. Os destaques serão lidos no dia 14 de dezembro de 2021

relacionados aos quatro (4) eixos temáticos serão utilizados para fomentar 

o debate, com base no material de apoio disponibilizado, para construção de novas 

propostas e para a discussão das propostas formuladas durante a et

ser acessados entre os dias 29 de novembro e 03 de 
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 será utilizado para 

manifestação de objeções, apontamentos e observações referentes ao Regimento 

, ele deverá ser acessado entre os dias 26 e 29 de 

14 de dezembro de 2021, para 

serão utilizados para fomentar 

o debate, com base no material de apoio disponibilizado, para construção de novas 

propostas e para a discussão das propostas formuladas durante a etapa municipal. 

29 de novembro e 03 de 



 
 
 

 

c. O chat de dúvidas será monitorado durante todas as etapas da Conferência, assim, os 

usuários poderão utilizá-

Conferência, da plataforma, e demais esclarecimentos de que necessite.

 

d. Para interagir nos chats, o participante deverá selecionar a sala desejada e clicar na 

lupa, localizada no campo ações. 

 

 

e. Neste ambiente, para realizar a i

comentário”, escrever o desejado, enviar e confirmar o envio. Conforme as imagens a 

seguir.    

Clique aqui para abrir a 
caixa de texto 

  
 

O chat de dúvidas será monitorado durante todas as etapas da Conferência, assim, os 

-lo para sanar dúvidas relativas ao funcionamento da 

Conferência, da plataforma, e demais esclarecimentos de que necessite.

Para interagir nos chats, o participante deverá selecionar a sala desejada e clicar na 

lupa, localizada no campo ações.  

Neste ambiente, para realizar a interação, o usuário deverá clicar em “adicionar 

comentário”, escrever o desejado, enviar e confirmar o envio. Conforme as imagens a 
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O chat de dúvidas será monitorado durante todas as etapas da Conferência, assim, os 

ivas ao funcionamento da 

Conferência, da plataforma, e demais esclarecimentos de que necessite. 

Para interagir nos chats, o participante deverá selecionar a sala desejada e clicar na 

nteração, o usuário deverá clicar em “adicionar 

comentário”, escrever o desejado, enviar e confirmar o envio. Conforme as imagens a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. O participante poderá realizar tantos comentários quanto desejar. Os comentários 

ficarão visíveis para todos que acessarem o chat.

 

4.3 Fórum de Propostas 
 
Os Fóruns de discussão são espaços destinados ao debate sobre a temática de cada eixo 

e das propostas elencadas pelas Conferências e Encontros Temáticos Municipais, que 

funcionarão como substitutos aos grupos de trabalho das 

 
a. Os fóruns de discussão serão divididos por eixo temático, e utilizados em 

três momentos distintos, possuindo espaços específicos para cada um 

desses momentos, serão estes: 

 A votação prelimi

dezembro de 2021

propostas sistematizadas e a sugestão de alterações.

 A votação das propostas com destaque

12 e 13 de dezembro de 2021

alterações sugeridas durante a fase anterior.

 A votação das 03 propostas prioritárias

acontecerá dia 

Estadual, com o objetivo de elencar as 12 (doze) propostas q

Inserir as observações na caixa de 
texto 

  
 

O participante poderá realizar tantos comentários quanto desejar. Os comentários 

icarão visíveis para todos que acessarem o chat. 

Os Fóruns de discussão são espaços destinados ao debate sobre a temática de cada eixo 

e das propostas elencadas pelas Conferências e Encontros Temáticos Municipais, que 

substitutos aos grupos de trabalho das conferências presenciais.

Os fóruns de discussão serão divididos por eixo temático, e utilizados em 

três momentos distintos, possuindo espaços específicos para cada um 

desses momentos, serão estes:  

votação preliminar; acontecerá entre os dias 

dezembro de 2021, com o objetivo de aprovação ou rejeição das 

propostas sistematizadas e a sugestão de alterações.

votação das propostas com destaque; acontecerá entre os dias 

12 e 13 de dezembro de 2021, com o objetivo de aprovar ou não as 

alterações sugeridas durante a fase anterior. 

votação das 03 propostas prioritárias 

acontecerá dia 15 de dezembro de 2021, durante a V Conferência

, com o objetivo de elencar as 12 (doze) propostas q
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O participante poderá realizar tantos comentários quanto desejar. Os comentários 

Os Fóruns de discussão são espaços destinados ao debate sobre a temática de cada eixo 

e das propostas elencadas pelas Conferências e Encontros Temáticos Municipais, que 

onferências presenciais. 

Os fóruns de discussão serão divididos por eixo temático, e utilizados em 

três momentos distintos, possuindo espaços específicos para cada um 

; acontecerá entre os dias 07 e 10 de 

, com o objetivo de aprovação ou rejeição das 

propostas sistematizadas e a sugestão de alterações. 

; acontecerá entre os dias 

jetivo de aprovar ou não as 

 por eixo temático; 

, durante a V Conferência 

, com o objetivo de elencar as 12 (doze) propostas que 

Clique em “Ok” e em 
“confirmar” para enviar 
o comentário 



 
 
 

comporão o relatório final da V Conferência Estadual de Direitos da 

Pessoa com Deficiência.

 
 
 

 No ícone Fórum será possível aces

propostas”, nos quais 

clicar em “acessar

conforme o eixo temático. Deverá, em seguida, “sugerir edição, aprovar, 

priorizar, rejeitar ou adicionar comentário”, respeitando o cronograma 

estabelecido pelo Regimento Interno da V Conferência

da Pessoa com D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Nos Cadernos ficarão 

temático. É neste ambiente que será 

poderão optar pela priorizaç

propostas.   

 

 

  

A

o

 

  
 

comporão o relatório final da V Conferência Estadual de Direitos da 

Pessoa com Deficiência. 

No ícone Fórum será possível acessar os quatro (4) 

s quais o participante deverá interagir. Ao 

clicar em “acessar aqui”, o usuário poderá visualizar as propostas elencadas 

conforme o eixo temático. Deverá, em seguida, “sugerir edição, aprovar, 

priorizar, rejeitar ou adicionar comentário”, respeitando o cronograma 

estabelecido pelo Regimento Interno da V Conferência E

Deficiência do Estado do Paraná, disponível

 disponíveis as propostas sistematizadas, divididas por eixo 

o. É neste ambiente que será realizada a votação, em que

poderão optar pela priorização, sugestão de edição, rejeição ou aprovação 
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comporão o relatório final da V Conferência Estadual de Direitos da 

quatro (4) “cadernos de 

Ao escolher o eixo e 

aqui”, o usuário poderá visualizar as propostas elencadas 

conforme o eixo temático. Deverá, em seguida, “sugerir edição, aprovar, 

priorizar, rejeitar ou adicionar comentário”, respeitando o cronograma 

Estadual de Direitos 

disponível neste manual.  

as propostas sistematizadas, divididas por eixo 

m que os delegados 

rejeição ou aprovação destas 



 
 
 

 Na aba “Sugerir Edição”

Proposta, as sugestões de alterações de 

aqui sua Sugestão

c.  Ao sugerir edição, o usuário deverá reescrever o texto da proposta original 

contendo as devidas alterações

Conselhos Municipais em todos os 399 municípios do Estado do Paraná

Sugestão de Alteração “

da Pessoa com Deficiência

Para enviar deverá clicar em “OK”. 

  
 

 

“Sugerir Edição” o participante terá acesso a

Proposta, as sugestões de alterações de outros usuários 

aqui sua Sugestão”. 

 

 

Ao sugerir edição, o usuário deverá reescrever o texto da proposta original 

contendo as devidas alterações. Exemplo: Texto Original: “Incentivar a criação de 

Conselhos Municipais em todos os 399 municípios do Estado do Paraná

Sugestão de Alteração “Incentivar a criação de Conselhos Municipais de 

da Pessoa com Deficiência em todos os 399 municípios do Estado do Paraná

ara enviar deverá clicar em “OK”.  
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terá acesso ao Texto Original da 

outros usuários e ao campo “Insira 

 

Ao sugerir edição, o usuário deverá reescrever o texto da proposta original 

“Incentivar a criação de 

Conselhos Municipais em todos os 399 municípios do Estado do Paraná”; 

Incentivar a criação de Conselhos Municipais de Direitos 

em todos os 399 municípios do Estado do Paraná”. 



 
 
 

 

 

d. Na aba “Aprovar” o participante

quantitativo de usuários que 

 

 

 Caso o participante aprove a proposta

sem ressalvas, ele 

ícone “Aprovar”. Para enviar

“Confirmar”. 

  
 

o participante terá acesso ao texto da proposta, aos nomes 

quantitativo de usuários que já a aprovaram. 

Caso o participante aprove a proposta selecionada em sua redação original, 

ele deverá acessar a aba descrita no item anterior e clicar no 

ícone “Aprovar”. Para enviar sua aprovação o delegado deverá clicar em 
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Inserir nova redação na 

caixa de texto. 

 

 

 

Clique em ok para enviar. 

o texto da proposta, aos nomes e ao 

em sua redação original, 

acessar a aba descrita no item anterior e clicar no 

sua aprovação o delegado deverá clicar em 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao Confirmar a aprovação, 

aprovada pelo participante, e 

Poderá, no entanto, visualizar o andamento da votação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. A ferramenta de “priorizar”

finais por eixo temático, ou seja, será utilizada para escolher, dentr

aprovadas, as que o delegado considera mais relevante para constar no relatório 

final da V Conferência. 

 

  A aba “Priorizar” 

que já a priorizaram 

escolher a proposta como prioritária, deverá clicar em 

em “Confirmar”. 

  
 

Confirmar a aprovação, o sistema irá considerar a proposta como 

aprovada pelo participante, e este NÃO poderá mais desfazer sua escolha. 

Poderá, no entanto, visualizar o andamento da votação. 

“priorizar” será utilizada para selecionar as 3 (três) propostas 

finais por eixo temático, ou seja, será utilizada para escolher, dentr

aprovadas, as que o delegado considera mais relevante para constar no relatório 

 

“Priorizar” contém o texto original da proposta, listagem dos 

priorizaram e os ícones “Priorizar e Voltar”. Cas

escolher a proposta como prioritária, deverá clicar em 
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o sistema irá considerar a proposta como 

poderá mais desfazer sua escolha. 

 

será utilizada para selecionar as 3 (três) propostas 

finais por eixo temático, ou seja, será utilizada para escolher, dentre as propostas 

aprovadas, as que o delegado considera mais relevante para constar no relatório 

listagem dos usuários 

Caso o usuário queira 

escolher a proposta como prioritária, deverá clicar em “Priorizar” e depois 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.  Os delegados deverão 

passar para as próximas etapas de votação, mesmo com 

redação. Para rejeitar uma proposta o participante deverá clicar n

lá poderá visualizar o texto da proposta e 

rejeitaram. No campo “confirme seu voto aqui” poderá 

“voltar”.  

  
 

Os delegados deverão rejeitar uma proposta caso decida que esta não deverá 

passar para as próximas etapas de votação, mesmo com 

redação. Para rejeitar uma proposta o participante deverá clicar n

visualizar o texto da proposta e a lista de participantes que já a 

o campo “confirme seu voto aqui” poderá interagir para
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uma proposta caso decida que esta não deverá 

passar para as próximas etapas de votação, mesmo com alterações em sua 

redação. Para rejeitar uma proposta o participante deverá clicar na aba “Rejeitar”, 

lista de participantes que já a 

interagir para “rejeitar” ou 



 
 
 

 

 Caso o participante 

confirmada, o sistema 

impossibilitado de aprova

o andamento da votaç

 

g.  Na Aba “Comentários” ao clicar em “adicionar comentário”

inserir observações referente

em OK e confirmar envio

caderno.  

  
 

 

Caso o participante escolha rejeitar uma proposta e tenha sua decisão 

confirmada, o sistema NÃO permitirá alteração no voto. Ficando 

impossibilitado de aprova-la posteriormente.  Poderá, no entanto, visualizar 

o andamento da votação. 

Na Aba “Comentários” ao clicar em “adicionar comentário”, o participante

referentes ao eixo e suas propostas. Para enviar, deverá

e confirmar envio. O comentário ficará visível para todos que acessarem
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rejeitar uma proposta e tenha sua decisão 

permitirá alteração no voto. Ficando 

Poderá, no entanto, visualizar 

o participante poderá 

e suas propostas. Para enviar, deverá clicar 

todos que acessarem o 

Para rejeitar a proposta clique em 
Confirmar 



 
 
 

 

4.4 Moções 
 

Na aba de moções o participante poderá visualizar e votar as moções elaboradas durante 

a etapa municipal e enviar novas moções. Poderá, ainda, adicionar comentários 

relacionados às moções dispostas. 

 

a. Para criar uma moção, o part

abrirá uma guia de cadastro. 

Inserir as observações na 
caixa de texto. 
aqui 

  
 

Na aba de moções o participante poderá visualizar e votar as moções elaboradas durante 

a etapa municipal e enviar novas moções. Poderá, ainda, adicionar comentários 

relacionados às moções dispostas.  

Para criar uma moção, o participante deverá clicar em “Nova Moção”, o que 

abrirá uma guia de cadastro.  
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Na aba de moções o participante poderá visualizar e votar as moções elaboradas durante 

a etapa municipal e enviar novas moções. Poderá, ainda, adicionar comentários 

icipante deverá clicar em “Nova Moção”, o que 

Para enviar clique em “OK” 



 
 
 

b.  Na guia para “Cadastrar Moção”, o participante deverá 

“Titulo da Moção” e “Descrição”,

perfil e ações dos par

 

c.  Para finalizar e enviar

cada perfil de participante poderá realizar. 

preenchido da seguinte forma:

 O participante deverá selecionar nos perfis de 

nível 2, Convidado, Observador e 

  No perfil de Delegado, o participante deverá selecionar os campos 

“visualizar”, “votação”

 Preencher o perfil conforme imagem abaixo.

 

 

 

 

 

 

Observação: Este campo de seleção de perfil e ações 

poderá não estar mais disponível nos dias da Conferência.

 
 

Elaborar título da moção 
aqui 

  Redigir a moção aqui 

  
 

“Cadastrar Moção”, o participante deverá preencher os campos de 

“Descrição”, deverá redigir a moção desejada e selecionar o 

perfil e ações dos participantes da V Conferência Estadual. 

finalizar e enviar, o participante deverá, antes, selecionar 

cada perfil de participante poderá realizar. Este campo NÃO

preenchido da seguinte forma: 

te deverá selecionar nos perfis de Administrador nível 0, nível 1, 

nível 2, Convidado, Observador e Palestrante apenas o campo “visualizar”

No perfil de Delegado, o participante deverá selecionar os campos 

“votação” e “priorização”. 

er o perfil conforme imagem abaixo. 

Este campo de seleção de perfil e ações está

poderá não estar mais disponível nos dias da Conferência. 
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preencher os campos de 

deverá redigir a moção desejada e selecionar o 

 

selecionar as interações que 

NÃO é livre e deve ser 

Administrador nível 0, nível 1, 

o campo “visualizar”. 

No perfil de Delegado, o participante deverá selecionar os campos 

está em atualização, e 

Descrever a moção aqui 
– Finalidade; se é de 
apoio, repudio etc. 



 
 
 

d.  Para votar a moção:  

 O participante deverá selecionar, no campo de ações, a 

escolhida.  

 

 O sistema abrirá uma nova guia com o conteúdo da moção selecionada, e 

na qual o participante poderá interagir com a moção, possuindo a opção de 

aprovar, rejeitar ou adicionar comentários.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para Aprovar uma moç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

O participante deverá selecionar, no campo de ações, a lupa ao lado da moção 

O sistema abrirá uma nova guia com o conteúdo da moção selecionada, e 

na qual o participante poderá interagir com a moção, possuindo a opção de 

aprovar, rejeitar ou adicionar comentários. 

Para Aprovar uma moção o participante deverá clicar no ícone 
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lupa ao lado da moção 

 

O sistema abrirá uma nova guia com o conteúdo da moção selecionada, e 

na qual o participante poderá interagir com a moção, possuindo a opção de 

ão o participante deverá clicar no ícone “Aprovar”. 



 
 
 

 

 Essa interação abrirá uma nova caixa de diálogo, contendo os participantes 

que já aprovaram a moção, e as opções 

aprovar, o participante deverá clicar em “Apro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caso o participante escolha aprovar a moção e tenha sua decisão 

confirmada, o sistema 

impossibilitado de 

andamento da votação.

 

 Para Rejeitar uma moção

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Essa interação abrirá uma nova caixa de diálogo, contendo os participantes 

que já aprovaram a moção, e as opções de “aprovar” e “cancelar”.

aprovar, o participante deverá clicar em “Aprovar” e “Confirmar”.

Caso o participante escolha aprovar a moção e tenha sua decisão 

confirmada, o sistema NÃO permitirá alteração 

impossibilitado de rejeitá-la posteriormente.  Poderá, no entanto, visualizar o 

votação. 

Para Rejeitar uma moção o participante deverá clicar no ícone 
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Essa interação abrirá uma nova caixa de diálogo, contendo os participantes 

de “aprovar” e “cancelar”. Para 

var” e “Confirmar”. 

Caso o participante escolha aprovar a moção e tenha sua decisão 

permitirá alteração do voto. Ficando 

la posteriormente.  Poderá, no entanto, visualizar o 

o participante deverá clicar no ícone “Rejeitar” 



 
 
 

 Essa interação abrirá uma nova caixa de diálogo, contendo os participantes 

que já aprovaram a moção, e as opções de “Rejeitar” e “Cancelar”. Para 

rejeitar, o participante deverá clicar em “Rejeitar” e “Confirmar”.

 

 Caso o participante escolha rejeitar a moção e tenha sua decisão 

confirmada, o sistema 

impossibilitado de aprova

o andamento da votação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Essa interação abrirá uma nova caixa de diálogo, contendo os participantes 

que já aprovaram a moção, e as opções de “Rejeitar” e “Cancelar”. Para 

icipante deverá clicar em “Rejeitar” e “Confirmar”.

 

Caso o participante escolha rejeitar a moção e tenha sua decisão 

confirmada, o sistema NÃO permitirá alteração no voto. Ficando 

impossibilitado de aprova-la posteriormente.  Poderá, no entanto, visu

o andamento da votação. 
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Essa interação abrirá uma nova caixa de diálogo, contendo os participantes 

que já aprovaram a moção, e as opções de “Rejeitar” e “Cancelar”. Para 

icipante deverá clicar em “Rejeitar” e “Confirmar”. 

 

Caso o participante escolha rejeitar a moção e tenha sua decisão 

permitirá alteração no voto. Ficando 

la posteriormente.  Poderá, no entanto, visualizar 



 
 
 

 

5. Cronograma da V 
com Deficiência do Paraná

ETAPAS

Inscrições via plataforma da Conferência

Destaques Regimento Interno

Discussão dos Eixos Temáticos com 
acompanhamento de facilitadores via chat

Abertura da votação preliminar 
Delegados e Convidados 
propostas elencadas. 

Substituição de Delegados Titulares por 
Suplentes 

Abertura da Votação Preliminar

Final da Votação Preliminar

Abertura da Votação das Propostas com 
Alteração 

Final da Votação das Propostas com 
Alteração 

Votação das 3 propostas prioritárias por 
Eixo Temático. (Delegados)

Votação das moções via plataforma da 
Conferência. 

Homologação das propostas, leitura das 
moções e notas de repúdio.

 

  
 

Cronograma da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência do Paraná  

 
5.1 Datas Pré Conferência 

 
 

ETAPAS DATAS

via plataforma da Conferência 22/11/2021 a 25/11/2021

to Interno 19/11/2021 a 03/12/2021

Discussão dos Eixos Temáticos com 
acompanhamento de facilitadores via chat 

29/11/2021 a 03/12/2021

Abertura da votação preliminar – 
Delegados e Convidados – sugestões às 

A partir das 14
07/12/2021 até às 18h do dia 

10/12/2021

Substituição de Delegados Titulares por Até dia 12/12/2021 
vconferenciapcd@sejuf.pr.gov.br

Abertura da Votação Preliminar 14h do dia 07/12/2021

Final da Votação Preliminar 18h do dia 10/12/2021

da Votação das Propostas com A partir da 00h do dia 12/07/2021 
até às 16h do dia 13/12/2021

Final da Votação das Propostas com Até às 16h do dia 13/12/2021

s 3 propostas prioritárias por 
emático. (Delegados) 

Das 15h até às 21
15/12/2021

Votação das moções via plataforma da Das 8h às 13h do dia 16/12/2021

Homologação das propostas, leitura das 
moções e notas de repúdio. 

16/12/2021
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stadual dos Direitos da Pessoa 

DATAS 

22/11/2021 a 25/11/2021 

19/11/2021 a 03/12/2021 

 

29/11/2021 a 03/12/2021 

A partir das 14h do dia 
12/2021 até às 18h do dia 

10/12/2021 

Até dia 12/12/2021 – 
vconferenciapcd@sejuf.pr.gov.br 

do dia 07/12/2021 

h do dia 10/12/2021 

 

A partir da 00h do dia 12/07/2021 
h do dia 13/12/2021 

 

h do dia 13/12/2021 

até às 21h do dia 
15/12/2021 

h às 13h do dia 16/12/2021 

16/12/2021 



 
 
 

5.2  PROGRAMAÇÃO
 

 

Abertura da Conferência 

Homologação do Regimento Interno

Palestra Magna - Izabel Maria Madeira de Loureiro Maior

Encerramento do Primeiro dia do Evento

 

 

Apresentação Geral dos Eixos Temáticos

Votação Final das Propostas (3 por Eixo)

Votação Final das Moções elaboradas na Etapa Municipal

Apresentação Cultural 

 
 

 

Prazo Final Para Elaboração das Moções

Votação das Moções Elaboradas durante a Etapa Estadual

Plenária Final 

Encerramento da V Conferência

 

  
 

 
 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO DOS DIAS DE EVENTO - 14, 15 e 16/12/2021

DIA 14/12/2021 

Homologação do Regimento Interno 

Izabel Maria Madeira de Loureiro Maior 

Encerramento do Primeiro dia do Evento 

DIA 15/12/2021 

Apresentação Geral dos Eixos Temáticos e Síntese das Discussões

Votação Final das Propostas (3 por Eixo) 

Votação Final das Moções elaboradas na Etapa Municipal 

DIA 16/12/2021 

nal Para Elaboração das Moções 

ções Elaboradas durante a Etapa Estadual Das 8h

Encerramento da V Conferência 
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14, 15 e 16/12/2021 

14h 

15h 

15:40h 

16:40h 

se das Discussões 14h 

15h às 21h 

Até às 21h 

16:30H  

Até às 8h 

Das 8h até às 13h 

14h 

17h 



 
 
 

14, 15 e

Art. 1º - Este regimento orienta os objetivos

dinâmicas de funcionamento da 2ª etapa da V Conferência Estadual dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, convocada por meio

Conjunta nº 01/2021 do Conselho Estadual dos Direitos da Pe

COEDE/PR e Secretaria da Justiça, Família e Trabalho 

evento aprovado na Deliberação 002/2021 do COEDE/PR.

 

Art. 2º - A V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do 

Paraná se caracteriza como órgão colegiado de caráter deliberativo com a composição de 

50% (cinquenta por cento) de representação governamental e 50% (cinquenta por cento) 

de representação da sociedade civil, conforme regra estabelecida pelo Regulamento e em 

atendimento a convocação do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

– COEDE/PR. 

 

Art. 3º - A V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do 

Paraná tem como objetivos: 

 

I – Objetivo Geral: Propiciar a reflexão e a discussão

da política da pessoa com deficiência, propor diretrizes e idealizar propostas voltadas 

para a garantia e defesa dos direitos da pessoa com deficiência.

II – Objetivos Específicos: 

a) Debater estratégias para aprimorar o co

das pessoas com deficiência;

b) Propor medidas para o fortalecimento dos conselhos de direitos da pessoa com 

deficiência, na efetivação dos direitos fundamentais, das políticas públicas e seu 

controle social; 

  
 

6. Regimento Interno 
14, 15 e 16 de dezembro de 2021 

MODALIDADE VIRTUAL 
 

CAPÍTULO I 
Objetivos 

 
Este regimento orienta os objetivos, as atribuições, os procedimentos e as 

dinâmicas de funcionamento da 2ª etapa da V Conferência Estadual dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, convocada por meio

Conjunta nº 01/2021 do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

COEDE/PR e Secretaria da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF e Regulamento do 

evento aprovado na Deliberação 002/2021 do COEDE/PR. 

A V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do 

cteriza como órgão colegiado de caráter deliberativo com a composição de 

50% (cinquenta por cento) de representação governamental e 50% (cinquenta por cento) 

de representação da sociedade civil, conforme regra estabelecida pelo Regulamento e em 

a convocação do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

A V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do 

Propiciar a reflexão e a discussão sobre os desafios na implementação 

da política da pessoa com deficiência, propor diretrizes e idealizar propostas voltadas 

para a garantia e defesa dos direitos da pessoa com deficiência. 

Debater estratégias para aprimorar o controle social assegurando à participação 

das pessoas com deficiência; 

Propor medidas para o fortalecimento dos conselhos de direitos da pessoa com 

deficiência, na efetivação dos direitos fundamentais, das políticas públicas e seu 
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, as atribuições, os procedimentos e as 

dinâmicas de funcionamento da 2ª etapa da V Conferência Estadual dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, convocada por meio da Resolução 

ssoa com Deficiência – 

SEJUF e Regulamento do 

A V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do 

cteriza como órgão colegiado de caráter deliberativo com a composição de 

50% (cinquenta por cento) de representação governamental e 50% (cinquenta por cento) 

de representação da sociedade civil, conforme regra estabelecida pelo Regulamento e em 

a convocação do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

A V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do 

sobre os desafios na implementação 

da política da pessoa com deficiência, propor diretrizes e idealizar propostas voltadas 

ntrole social assegurando à participação 

Propor medidas para o fortalecimento dos conselhos de direitos da pessoa com 

deficiência, na efetivação dos direitos fundamentais, das políticas públicas e seu 



 
 
 

c) Debater as políticas públicas promovidas pelo Estado e Municípios assegurando os 

direitos fundamentais da pessoa com deficiência e sua participação na construção 

dessa política pública;  

d) Discutir e elencar até 03 (três) propostas por eixo temático nos fóruns de 

discussão, indicando a quais esferas de governo  caberão à execução de cada 

proposta, as quais serão submetidas para deliberação da plenária que será 

realizada com base nas propostas elaboradas pelos Municípios e sistematizadas 

pela Comissão Organizadora da V

com Deficiência do Estado do Paraná em conjunto com a equipe do Departamento 

de Políticas para Pessoa com Deficiência da SEJUF;

e) Elaborar moções em conformidade com as regras estabelecidas neste regimento 

interno que serão submetidas para deliberação da plenária.

 

 

Art. 4º - A V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do 

Paraná terá como tema geral “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência”, subtema “Direito a Inclusão das Pessoas com Deficiência”.

 

Art. 5º - A realização da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

do Estado do Paraná tem como referência normativa a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência do Paraná, o Plano Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Paraná, textos técnicos e científicos.

 

Art. 6º - Os Eixos Temáticos da V Con

Deficiência do Estado do Paraná são: 

 

Eixo 1: Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurada à participação 

das pessoas com deficiência. 

 

  
 

s políticas públicas promovidas pelo Estado e Municípios assegurando os 

direitos fundamentais da pessoa com deficiência e sua participação na construção 

 

Discutir e elencar até 03 (três) propostas por eixo temático nos fóruns de 

cussão, indicando a quais esferas de governo  caberão à execução de cada 

proposta, as quais serão submetidas para deliberação da plenária que será 

realizada com base nas propostas elaboradas pelos Municípios e sistematizadas 

pela Comissão Organizadora da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência do Estado do Paraná em conjunto com a equipe do Departamento 

de Políticas para Pessoa com Deficiência da SEJUF; 

Elaborar moções em conformidade com as regras estabelecidas neste regimento 

que serão submetidas para deliberação da plenária. 

CAPÍTULO II 
Temário 

V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do 

Paraná terá como tema geral “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das 

om Deficiência”, subtema “Direito a Inclusão das Pessoas com Deficiência”.

A realização da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

do Estado do Paraná tem como referência normativa a Convenção sobre os Direitos das 

com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão – LBI – Lei n.º 13146/2015; o Estatuto 

da Pessoa com Deficiência do Paraná, o Plano Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Paraná, textos técnicos e científicos. 

Os Eixos Temáticos da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Estado do Paraná são:  

Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurada à participação 
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s políticas públicas promovidas pelo Estado e Municípios assegurando os 

direitos fundamentais da pessoa com deficiência e sua participação na construção 

Discutir e elencar até 03 (três) propostas por eixo temático nos fóruns de 

cussão, indicando a quais esferas de governo  caberão à execução de cada 

proposta, as quais serão submetidas para deliberação da plenária que será 

realizada com base nas propostas elaboradas pelos Municípios e sistematizadas 

Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência do Estado do Paraná em conjunto com a equipe do Departamento 

Elaborar moções em conformidade com as regras estabelecidas neste regimento 

V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do 

Paraná terá como tema geral “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das 

om Deficiência”, subtema “Direito a Inclusão das Pessoas com Deficiência”. 

A realização da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

do Estado do Paraná tem como referência normativa a Convenção sobre os Direitos das 

Lei n.º 13146/2015; o Estatuto 

da Pessoa com Deficiência do Paraná, o Plano Estadual dos Direitos da Pessoa com 

ferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurada à participação 



 
 
 

 

Eixo 2: Acesso das pessoas com deficiência para a con

 

Eixo 3: Financiamento de Políticas Públicas para a pessoa com deficiência.

 

Eixo 4: Acessibilidade e Tecnologia Assistiva.

 

Art. 7º - A V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do 

Paraná será presidida pelo Presidente do COEDE/PR, ou representante indicado por 

este.  

 

Art. 8º - A participação na V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Estado do Paraná se dará por meio de delegados, convidados 

observadores conforme quantitativo previsto no Regulamento da V Conferência Estadual 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná e sua participação ocorrerá 

da seguinte forma: 

I – Delegados e Convidados

Deficiência do Estado do Paraná terão direito a se manifestar por escrito, via chat, durante 

todo o processo conferencial. 

II - Nos fóruns e nas plenárias, os convidados terão direito à manifestação e os delegados 

à manifestação e voto. 

III – Os observadores não terão direito a manifestação e voto.

 

Art. 9º - Poderá participar da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Estado do Paraná, conforme aprovado pelo COEDE/PR no Regulamento 

do evento aprovado na Deliberação

 

 

 

  
 

Acesso das pessoas com deficiência para a construção de Políticas Públicas.

Financiamento de Políticas Públicas para a pessoa com deficiência.

Acessibilidade e Tecnologia Assistiva. 

A V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do 

residida pelo Presidente do COEDE/PR, ou representante indicado por 

 

CAPÍTULO III 
Participantes 

A participação na V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Estado do Paraná se dará por meio de delegados, convidados 

observadores conforme quantitativo previsto no Regulamento da V Conferência Estadual 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná e sua participação ocorrerá 

Delegados e Convidados da V Conferência Estadual dos Direit

Deficiência do Estado do Paraná terão direito a se manifestar por escrito, via chat, durante 

 

Nos fóruns e nas plenárias, os convidados terão direito à manifestação e os delegados 

Os observadores não terão direito a manifestação e voto. 

Poderá participar da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Estado do Paraná, conforme aprovado pelo COEDE/PR no Regulamento 

do evento aprovado na Deliberação 002/2021, os delegados inscritos na condição de:
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strução de Políticas Públicas. 

Financiamento de Políticas Públicas para a pessoa com deficiência. 

A V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do 

residida pelo Presidente do COEDE/PR, ou representante indicado por 

A participação na V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Estado do Paraná se dará por meio de delegados, convidados e 

observadores conforme quantitativo previsto no Regulamento da V Conferência Estadual 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná e sua participação ocorrerá 

da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Estado do Paraná terão direito a se manifestar por escrito, via chat, durante 

Nos fóruns e nas plenárias, os convidados terão direito à manifestação e os delegados 

Poderá participar da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Estado do Paraná, conforme aprovado pelo COEDE/PR no Regulamento 

002/2021, os delegados inscritos na condição de: 



 
 
 

Quantidade 

48 
Conselheiros Titulares e Suplentes do 
COEDE/PR 

488  

Representantes eleitos nas Conferências 
Municipais dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, sendo 244 oriundos da Sociedade 
Civil, entre pessoas com deficiência e 
representantes das entidades que atuam na 
defesa, promoção ou garantia de direitos da 
pessoa com deficiência e 244 indicados pelas 
organizações governamentais dos municípios, 
entre trabalhadores, técnicos e gestores que 
atuam nas políticas para pessoa com 
deficiência. 

 

Art. 10 - A participação dos 536 (quinhentos e trinta e seis) Delegados natos e eleitos na 

etapa municipal se dará por meio de chat e voto em plat

disponibilizada pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho 

direito de voto ao Delegado Titular ou Suplente na ausência deste.

Parágrafo Primeiro – Para cada Delegado Titular deverá ser indicado um sup

poderá acessar o link da plataforma, a ser disponibilizado, para assistir a V 

Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná.

Parágrafo Segundo – Em caso de ausência do Delegado Titular e necessidade de 

substituição pelo seu suplente, esta solicitação deverá ser encaminhada ao endereço 

eletrônico vconferenciapcd@sejuf.pr.gov.br

 

  
 

Representação 

Conselheiros Titulares e Suplentes do 
Delegados(as) natos

Representantes eleitos nas Conferências 
Municipais dos Direitos da Pessoa com 

endo 244 oriundos da Sociedade 
Civil, entre pessoas com deficiência e 
representantes das entidades que atuam na 
defesa, promoção ou garantia de direitos da 
pessoa com deficiência e 244 indicados pelas 
organizações governamentais dos municípios, 

lhadores, técnicos e gestores que 
atuam nas políticas para pessoa com 

Delegados(as) 
municipais

536 (quinhentos e trinta e seis) Delegados natos e eleitos na 

etapa municipal se dará por meio de chat e voto em plataforma específica, a ser 

disponibilizada pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho – SEJUF, sendo garantido o 

direito de voto ao Delegado Titular ou Suplente na ausência deste. 

Para cada Delegado Titular deverá ser indicado um sup

poderá acessar o link da plataforma, a ser disponibilizado, para assistir a V 

Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná.

Em caso de ausência do Delegado Titular e necessidade de 

ção pelo seu suplente, esta solicitação deverá ser encaminhada ao endereço 

vconferenciapcd@sejuf.pr.gov.br até o dia 12 de dezembro de 2021
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Condição 

Delegados(as) natos 

Delegados(as) 
municipais 

536 (quinhentos e trinta e seis) Delegados natos e eleitos na 

aforma específica, a ser 

SEJUF, sendo garantido o 

Para cada Delegado Titular deverá ser indicado um suplente, que 

poderá acessar o link da plataforma, a ser disponibilizado, para assistir a V Conferência 

Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná. 

Em caso de ausência do Delegado Titular e necessidade de 

ção pelo seu suplente, esta solicitação deverá ser encaminhada ao endereço 

12 de dezembro de 2021. 



 
 
 

 

Art. 11 - O acesso dos interessados

Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado Paraná, que 

acontecerá no período das 

específica, divulgado pelos canais oficiais e

mails) dos delegados e convidados

Parágrafo Primeiro: A V Conferência Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência 

será transmitida simultaneamente, via Youtube, no canal ofi

Justiça e Trabalho (SEJUF). Aqueles que acompanharem a Conferência via Youtube, 

caso desejem se manifestar em relação à Política Pública para Pessoa com Deficiência, 

deverão encaminhar e

vconferenciapcd@sejuf.pr.gov.br

analisadas pelo Departamento de Política para Pessoa com Deficiência da Secretaria de 

Estado da Justiça, Família e Trabalh

Parágrafo Segundo: Para participar da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência do Estado Paraná os delegados, convidados e observadores deverão 

realizar, previamente, cadastro de conta no site 

necessária para conseguir acessar o link do formulário de inscrição, que é único e 

intransferível.  

Parágrafo Terceiro: As inscrições serão realizadas entre os dias 

via link da plataforma di

http://www.coede.pr.gov.br/Pagina/Conferencias

Parágrafo Quarto: Os delegados e convidados recebe

divulgação da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado 

do Paraná e os links para cadastro e

de novembro de 2021. 

Parágrafo Quinto: É obrigatório q

individual, pois todas as informações e link para plataforma de votação serão enviados 

por este meio de comunicação.

 

  
 

Capítulo IV 
Dinâmica e Metodologia 

esso dos interessados em assistir e participar durante os três dias da V 

Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado Paraná, que 

acontecerá no período das 14h às 17h, far-se-á por meio de link 

pelos canais oficiais e encaminhado aos endereços eletrônicos (e

dos delegados e convidados cadastrados.  

A V Conferência Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência 

será transmitida simultaneamente, via Youtube, no canal oficial da Secretária da Família, 

Justiça e Trabalho (SEJUF). Aqueles que acompanharem a Conferência via Youtube, 

caso desejem se manifestar em relação à Política Pública para Pessoa com Deficiência, 

deverão encaminhar e-mail para o endereço eletrônico da 

vconferenciapcd@sejuf.pr.gov.br. As manifestações encaminhadas serão posteriormente 

analisadas pelo Departamento de Política para Pessoa com Deficiência da Secretaria de 

Estado da Justiça, Família e Trabalho. 

Para participar da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência do Estado Paraná os delegados, convidados e observadores deverão 

realizar, previamente, cadastro de conta no site https://contas.acesso.gov.br/

necessária para conseguir acessar o link do formulário de inscrição, que é único e 

As inscrições serão realizadas entre os dias 22 a 25

via link da plataforma disponibilizado no sitio eletrônico do COEDE/PR 

http://www.coede.pr.gov.br/Pagina/Conferencias-Estaduais e nos materiais de divulgação. 

Os delegados e convidados receberam, via e

divulgação da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado 

cadastro e inscrição, que deverão ser acessado

É obrigatório que todos os Delegados tenham acesso a e

individual, pois todas as informações e link para plataforma de votação serão enviados 

por este meio de comunicação. 
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em assistir e participar durante os três dias da V 

Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado Paraná, que 

á por meio de link para plataforma 

encaminhado aos endereços eletrônicos (e-

A V Conferência Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência 

cial da Secretária da Família, 

Justiça e Trabalho (SEJUF). Aqueles que acompanharem a Conferência via Youtube, 

caso desejem se manifestar em relação à Política Pública para Pessoa com Deficiência, 

mail para o endereço eletrônico da 

. As manifestações encaminhadas serão posteriormente 

analisadas pelo Departamento de Política para Pessoa com Deficiência da Secretaria de 

Para participar da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência do Estado Paraná os delegados, convidados e observadores deverão 

https://contas.acesso.gov.br/, condição 

necessária para conseguir acessar o link do formulário de inscrição, que é único e 

22 a 25 de novembro, 

sponibilizado no sitio eletrônico do COEDE/PR 

e nos materiais de divulgação.  

ram, via e-mail, material de 

divulgação da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado 

ser acessados até o dia 25 

ue todos os Delegados tenham acesso a e-mail 

individual, pois todas as informações e link para plataforma de votação serão enviados 



 
 
 

Art. 12 - Foi enviado, nos e

Participante, para conhecimento e apropriação dos delegados, além de link para proposta 

de alterações e destaques do Regimento

novembro de 2021.   

 

Art. 13 - As sugestões deverão ser realizadas

às 20h do dia 29 de novembro de 2021

V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná e 

posterior homologação de sua versão final no primeiro dia do evento, 

2021. 

 

Art. 14 - Os 4 (quatro) eixos temáticos e as propostas dos municípios sintetizadas estarão 

descritas no Manual do Participante e disponibilizadas na plataforma da V Conferência 

Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Par

 

Art. 15 - Entre os dias 29 de novembro e 03 de dezembro de 2021

organizados a partir dos eixos temáticos com acompanhamento de facilitadores, nos 

períodos das 9 horas às 12 horas

discussão, debate e elaboração de propostas com manifestações fundamentadas no 

material disponibilizado. 

I - Os Conselhos Municipais de Direitos da Pessoa com Deficiência deverão colaborar 

para fomentar a participação dos delegados durante as atividades 

local com acesso a internet caso estes não possuam. 

 

Art. 16 - Entre os dias 04 a 05 de dezembro de 2021

dos seus respectivos eixos; a organização e registro do processo, síntese da discussão e 

sistematização das propostas promovidas pelos chats. 

 

Art. 17 - Os coordenadores dos 4 (quatro) eixos temáticos,

Conselheiro do COEDE, irão efetivar, no dia 

  
 

Foi enviado, nos e-mails cadastrados, Regimento Interno e Manual do 

ara conhecimento e apropriação dos delegados, além de link para proposta 

do Regimento, que deverão ocorrer entre os dias 

As sugestões deverão ser realizadas via plataforma, em caderno espe

às 20h do dia 29 de novembro de 2021, para aprovação da Comissão Organizadora da 

V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná e 

posterior homologação de sua versão final no primeiro dia do evento, 14 de deze

Os 4 (quatro) eixos temáticos e as propostas dos municípios sintetizadas estarão 

descritas no Manual do Participante e disponibilizadas na plataforma da V Conferência 

Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná. 

29 de novembro e 03 de dezembro de 2021 serão abertos chats, 

organizados a partir dos eixos temáticos com acompanhamento de facilitadores, nos 

9 horas às 12 horas, 14 horas às 17 horas e 18 horas às 21 horas

discussão, debate e elaboração de propostas com manifestações fundamentadas no 

Os Conselhos Municipais de Direitos da Pessoa com Deficiência deverão colaborar 

para fomentar a participação dos delegados durante as atividades virtuais, propiciando 

local com acesso a internet caso estes não possuam.  

04 a 05 de dezembro de 2021 será realizada, pelos facilitadores 

dos seus respectivos eixos; a organização e registro do processo, síntese da discussão e 

tematização das propostas promovidas pelos chats.  

Os coordenadores dos 4 (quatro) eixos temáticos, 

Conselheiro do COEDE, irão efetivar, no dia 06 de dezembro de 2021
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mails cadastrados, Regimento Interno e Manual do 

ara conhecimento e apropriação dos delegados, além de link para proposta 

, que deverão ocorrer entre os dias 26 a 29 de 

plataforma, em caderno específico, até 

para aprovação da Comissão Organizadora da 

V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná e 

14 de dezembro de 

Os 4 (quatro) eixos temáticos e as propostas dos municípios sintetizadas estarão 

descritas no Manual do Participante e disponibilizadas na plataforma da V Conferência 

aná.  

serão abertos chats, 

organizados a partir dos eixos temáticos com acompanhamento de facilitadores, nos 

18 horas às 21 horas; para 

discussão, debate e elaboração de propostas com manifestações fundamentadas no 

Os Conselhos Municipais de Direitos da Pessoa com Deficiência deverão colaborar 

virtuais, propiciando 

será realizada, pelos facilitadores 

dos seus respectivos eixos; a organização e registro do processo, síntese da discussão e 

 acompanhados por 

06 de dezembro de 2021, a compilação das 



 
 
 

propostas elencadas por eixo temático, que 

horas do dia 07 de dezembro de 2021

 

Art. 18 - A partir das 14 horas do dia 07 até às 18 horas do dia 

2021 será realizada a votação preliminar, onde os delegados e convidados poderão 

sugerir emendas às propostas elencadas.

 

I - A votação preliminar será realizada por meio de fóruns específicos, divididos em 

cadernos de propostas para cada eixo temático, e servirá para a aprovação ou rejeição 

das propostas sistematizadas e a sugestão de emendas.

II - Os delegados e convidados, quando não concordarem com a redação original, 

deverão reescrever as propostas contendo as devidas sugestões de supressão, adição 

e/ou substituição desejadas no novo texto.

 

Art. 19 - Neste período os delegados deverão decidir

das propostas apresentadas em cada eixo temático, como votação preliminar.

I - Aos convidados caberá apenas a sugestão de emendas às propostas.

II - As propostas aprovadas sem sugestão de alteração serão consideradas aca

seu texto original e não poderão mais sofrer alterações em sua redação.

III - As propostas com aprovação por maioria simples dos votos seguirão para apreciação 

em fóruns específicos de cada eixo temático durante a realização

Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência.

 

Art. 20 - A partir da 00 hora do dia 12 de dezembro de 2021 até às 16 horas do dia 13 

de dezembro de 2021 os delegados deverão votar somente as propostas com 

alterações, em caderno específico, optando por manter 

(uma), dentre as novas redações sugeridas, em cada proposta com destaque.

Parágrafo Único: Serão consideradas aprovadas as propostas com maioria simples dos 

votos, que seguirão para apreciação em fóruns específicos de cada ei

a realização da V Conferência Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, no dia 

de dezembro de 2021.  

  
 

propostas elencadas por eixo temático, que serão postadas na plataforma 

horas do dia 07 de dezembro de 2021.  

14 horas do dia 07 até às 18 horas do dia 10

será realizada a votação preliminar, onde os delegados e convidados poderão 

s às propostas elencadas. 

A votação preliminar será realizada por meio de fóruns específicos, divididos em 

cadernos de propostas para cada eixo temático, e servirá para a aprovação ou rejeição 

das propostas sistematizadas e a sugestão de emendas.   

Os delegados e convidados, quando não concordarem com a redação original, 

deverão reescrever as propostas contendo as devidas sugestões de supressão, adição 

e/ou substituição desejadas no novo texto. 

Neste período os delegados deverão decidir pela edição, aprovação ou rejeição 

das propostas apresentadas em cada eixo temático, como votação preliminar.

Aos convidados caberá apenas a sugestão de emendas às propostas.

As propostas aprovadas sem sugestão de alteração serão consideradas aca

seu texto original e não poderão mais sofrer alterações em sua redação.

As propostas com aprovação por maioria simples dos votos seguirão para apreciação 

em fóruns específicos de cada eixo temático durante a realização

oa com Deficiência. 

00 hora do dia 12 de dezembro de 2021 até às 16 horas do dia 13 

os delegados deverão votar somente as propostas com 

alterações, em caderno específico, optando por manter a redação original ou acatar 1 

(uma), dentre as novas redações sugeridas, em cada proposta com destaque.

Serão consideradas aprovadas as propostas com maioria simples dos 

votos, que seguirão para apreciação em fóruns específicos de cada ei

a realização da V Conferência Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, no dia 
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serão postadas na plataforma até às 12 

10 de dezembro de 

será realizada a votação preliminar, onde os delegados e convidados poderão 

A votação preliminar será realizada por meio de fóruns específicos, divididos em 

cadernos de propostas para cada eixo temático, e servirá para a aprovação ou rejeição 

Os delegados e convidados, quando não concordarem com a redação original, 

deverão reescrever as propostas contendo as devidas sugestões de supressão, adição 

pela edição, aprovação ou rejeição 

das propostas apresentadas em cada eixo temático, como votação preliminar. 

Aos convidados caberá apenas a sugestão de emendas às propostas. 

As propostas aprovadas sem sugestão de alteração serão consideradas acatadas em 

seu texto original e não poderão mais sofrer alterações em sua redação. 

As propostas com aprovação por maioria simples dos votos seguirão para apreciação 

em fóruns específicos de cada eixo temático durante a realização da V Conferência 

00 hora do dia 12 de dezembro de 2021 até às 16 horas do dia 13 

os delegados deverão votar somente as propostas com 

a redação original ou acatar 1 

(uma), dentre as novas redações sugeridas, em cada proposta com destaque. 

Serão consideradas aprovadas as propostas com maioria simples dos 

votos, que seguirão para apreciação em fóruns específicos de cada eixo temático durante 

a realização da V Conferência Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, no dia 15 



 
 
 

 

Art. 21 - Das 15 horas até às 21 horas do dia 15 de dezembro de 2021

deverão votar em apenas 3 (três) propostas 

propostas elencadas nas fases anteriores, totalizando 12 (doze) propostas finais.

Parágrafo Primeiro: Nesta fase ficará

da redação das propostas aprovadas nas etapas an

 

Parágrafo Segundo: As propostas com empate de votos serão decididas pela Plenária 

da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná.

 

Art. 22 - As 12 (doze) propostas mais votadas, 3 (três) por eixo temático, s

apresentadas no dia 16 de dezembro de 2021

estas as propostas que constarão no relatório final da conferência.

 

Art. 23 - As moções e notas de repúdio, encaminhadas na etapa municipal, serão 

disponibilizadas para conhecimento a partir do dia 

dia 15 de dezembro de 2021

simples dos Delegados participantes.

 I - O resultado e apresentação das moções e notas de repúdio ocorrerão no

dezembro de 2021 para homologação da plenária.

 

Art. 24 - A V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do 

Paraná terá início às 14 horas até 17 horas do dia 14 de dezembro de 2021

dia contará com: 

I - Abertura oficial da V Conferência Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência

a participação de autoridades e convidados na mesa

II - Homologação do Regimento Interno da V Conferência Estadual de Direitos da Pessoa 

com Deficiência; 

III - Palestra magna sobre o tema central do evento. 

  
 

15 horas até às 21 horas do dia 15 de dezembro de 2021

deverão votar em apenas 3 (três) propostas prioritárias por eixo temático, dentre as 

propostas elencadas nas fases anteriores, totalizando 12 (doze) propostas finais.

Nesta fase ficará vedada a realização de emendas para alteração 

da redação das propostas aprovadas nas etapas anteriores. 

As propostas com empate de votos serão decididas pela Plenária 

da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná.

As 12 (doze) propostas mais votadas, 3 (três) por eixo temático, s

16 de dezembro de 2021 para sua homologação em plenária. São 

estas as propostas que constarão no relatório final da conferência. 

As moções e notas de repúdio, encaminhadas na etapa municipal, serão 

conhecimento a partir do dia 22 de novembro de 2021

15 de dezembro de 2021. Serão escolhidas as que tenham aprovação da maioria 

simples dos Delegados participantes. 

O resultado e apresentação das moções e notas de repúdio ocorrerão no

para homologação da plenária. 

CAPÍTULO V 
 Realização 

 
A V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do 

14 horas até 17 horas do dia 14 de dezembro de 2021

bertura oficial da V Conferência Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência

a participação de autoridades e convidados na mesa;  

omologação do Regimento Interno da V Conferência Estadual de Direitos da Pessoa 

alestra magna sobre o tema central do evento.  
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15 horas até às 21 horas do dia 15 de dezembro de 2021 os delegados 

prioritárias por eixo temático, dentre as 

propostas elencadas nas fases anteriores, totalizando 12 (doze) propostas finais. 

a realização de emendas para alteração 

As propostas com empate de votos serão decididas pela Plenária 

da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná. 

As 12 (doze) propostas mais votadas, 3 (três) por eixo temático, serão 

para sua homologação em plenária. São 

As moções e notas de repúdio, encaminhadas na etapa municipal, serão 

22 de novembro de 2021 e votadas no 

. Serão escolhidas as que tenham aprovação da maioria 

O resultado e apresentação das moções e notas de repúdio ocorrerão no dia 16 de 

A V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do 

14 horas até 17 horas do dia 14 de dezembro de 2021. O primeiro 

bertura oficial da V Conferência Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência com 

omologação do Regimento Interno da V Conferência Estadual de Direitos da Pessoa 



 
 
 

 

Art. 25 - No segundo dia do evento, 

horas, serão realizadas: 

I - Apresentação geral das temáticas dos eixos

II - Síntese das discussões construídas

III - Votação final das 12 (doze) propostas prioritárias, 3 (três) por eixo temático. 

IV - Final da votação das moções e notas de repúdio encaminhadas pela Etapa Municipal.

 

Art. 26 - No último dia da Conferência, 

horas, haverá leitura das 12 propostas, das moções e notas de repúdio mais votadas, 

para sua homologação em plenária final.

 

Art. 27 - A organização do evento é de responsabilidade do Conselho Estadual dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência 

Justiça, Família e Trabalho – SEJUF.

 

Art. 28 - O COEDE/PR acompanhará o processo organizativo, intervindo sempre que 

houver prejuízo na obtenção dos objetivos da V Conferência Estadual dos Di

Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná.

 

 
Art. 29 - Serão organizados fóruns de discussão, divididos na forma de caderno de 

propostas entre os eixos temáticos, que disporá da participação de delegados, 

convidados e observadores, conforme descrito na tabela abaixo:
 

FÓRUM DE DISCUSSÃO 

Fórum 1 

Fórum 2  

  
 

No segundo dia do evento, 15 de dezembro de 2021, das 14 horas até às 17 

Apresentação geral das temáticas dos eixos; 

Síntese das discussões construídas pelos debates via chat e fóruns;

Votação final das 12 (doze) propostas prioritárias, 3 (três) por eixo temático. 

otação das moções e notas de repúdio encaminhadas pela Etapa Municipal.

No último dia da Conferência, 16 de dezembro de 2021 das 14 horas até 17 

, haverá leitura das 12 propostas, das moções e notas de repúdio mais votadas, 

para sua homologação em plenária final. 

A organização do evento é de responsabilidade do Conselho Estadual dos 

ssoa com Deficiência – COEDE/PR em conjunto com a Secretaria da 

SEJUF. 

O COEDE/PR acompanhará o processo organizativo, intervindo sempre que 

houver prejuízo na obtenção dos objetivos da V Conferência Estadual dos Di

Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná. 

CAPÍTULO VI 
Fórum de Discussão 

Serão organizados fóruns de discussão, divididos na forma de caderno de 

propostas entre os eixos temáticos, que disporá da participação de delegados, 

s e observadores, conforme descrito na tabela abaixo: 

EIXOS A SEREM TRABALHADOS

Eixo 1: Estratégias para manter e aprimorar o controle 
social assegurada à participação das pessoas com 
deficiência. 

Eixo 2: Acesso das pessoas com deficiência para a 
construção de Políticas Públicas. 
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15 de dezembro de 2021, das 14 horas até às 17 

ns; 

Votação final das 12 (doze) propostas prioritárias, 3 (três) por eixo temático.  

otação das moções e notas de repúdio encaminhadas pela Etapa Municipal. 

ezembro de 2021 das 14 horas até 17 

, haverá leitura das 12 propostas, das moções e notas de repúdio mais votadas, 

A organização do evento é de responsabilidade do Conselho Estadual dos 

COEDE/PR em conjunto com a Secretaria da 

O COEDE/PR acompanhará o processo organizativo, intervindo sempre que 

houver prejuízo na obtenção dos objetivos da V Conferência Estadual dos Direitos da 

Serão organizados fóruns de discussão, divididos na forma de caderno de 

propostas entre os eixos temáticos, que disporá da participação de delegados, 

EIXOS A SEREM TRABALHADOS 

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

essoas com deficiência para a 



 
 
 

Fórum 3  

Fórum 4 

 

I – Fóruns de discussão são espaços destinados ao

e das propostas elencadas pelas Conferências e Encontros Temáticos Municipais, que 

funcionarão como substitutos aos grupos de trabalho das 

II - Fica livre a manifestação, via chat, nos fóruns 

convidados. 

 

III – Os observadores poderão acompanhar as discussões sem direito a manifestação e 

voto. 

 

Art. 30 - Os fóruns de discussão serão divididos por eixo temático, e utilizados em três 

momentos distintos, possuindo esp

serão estes:  

 I - A votação preliminar; acontecerá entre os dias 

objetivo de aprovação ou rejeição das propostas sistematizadas e a sugestão de 

alterações. 

 

II – A votação das propostas com destaque; acontecerá entre os dias 

dezembro de 2021, com o objetivo de aprovar ou não as alterações sugeridas durante a 

fase anterior. 

 

III – A votação das 03 propostas prioritárias por eixo temático; acontecerá dia 

dezembro de 2021, durante a V Conferência, com o objetivo de elencar as 12 (doze) 

propostas que comporão o relatório final da V Conferência Estadual de Direitos da Pessoa 

com Deficiência. 

Parágrafo Único - Todos os

plataforma da V Conferência Estadual

 

  
 

Eixo 3: Financiamento de Políticas Públicas para a 
pessoa com deficiência. 

Eixo 4: Acessibilidade e Tecnologia Assistiva.

Fóruns de discussão são espaços destinados ao debate sobre a temática de cada eixo 

e das propostas elencadas pelas Conferências e Encontros Temáticos Municipais, que 

funcionarão como substitutos aos grupos de trabalho das conferências presenciais.

Fica livre a manifestação, via chat, nos fóruns de propostas para delegados e 

Os observadores poderão acompanhar as discussões sem direito a manifestação e 

Os fóruns de discussão serão divididos por eixo temático, e utilizados em três 

momentos distintos, possuindo espaços específicos para cada um desses momentos, 

A votação preliminar; acontecerá entre os dias 07 e 10 de dezembro de 2021

objetivo de aprovação ou rejeição das propostas sistematizadas e a sugestão de 

as propostas com destaque; acontecerá entre os dias 

, com o objetivo de aprovar ou não as alterações sugeridas durante a 

A votação das 03 propostas prioritárias por eixo temático; acontecerá dia 

, durante a V Conferência, com o objetivo de elencar as 12 (doze) 

propostas que comporão o relatório final da V Conferência Estadual de Direitos da Pessoa 

Todos os fóruns ficarão disponíveis para visualização 

plataforma da V Conferência Estadual, mesmo após o fim do período de discussões.
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Financiamento de Políticas Públicas para a 

Acessibilidade e Tecnologia Assistiva. 

debate sobre a temática de cada eixo 

e das propostas elencadas pelas Conferências e Encontros Temáticos Municipais, que 

onferências presenciais. 

de propostas para delegados e 

Os observadores poderão acompanhar as discussões sem direito a manifestação e 

Os fóruns de discussão serão divididos por eixo temático, e utilizados em três 

aços específicos para cada um desses momentos, 

07 e 10 de dezembro de 2021, com o 

objetivo de aprovação ou rejeição das propostas sistematizadas e a sugestão de 

as propostas com destaque; acontecerá entre os dias 12 e 13 de 

, com o objetivo de aprovar ou não as alterações sugeridas durante a 

A votação das 03 propostas prioritárias por eixo temático; acontecerá dia 15 de 

, durante a V Conferência, com o objetivo de elencar as 12 (doze) 

propostas que comporão o relatório final da V Conferência Estadual de Direitos da Pessoa 

disponíveis para visualização e consulta na 

, mesmo após o fim do período de discussões.  



 
 
 

Art. 31 - Cada eixo contará com 1 (um) fórum de discussão em cada fase, dispondo de 2 

(dois) facilitadores; um coordenador e um conselheiro do COEDE/PR. Responsá

pelas seguintes funções:  

 
I - Coordenador: coordenar o processo de aprovação e garantir que as propostas do eixo 

sejam formuladas de forma objetiva e viável, bem como contribuir no processo de 

compilação das propostas elencadas nos fóruns de seu resp

acompanhado por um Conselheiro do COEDE/PR. O coordenador deverá, ainda, relatar o 

processo de discussão do eixo no dia 

 

II – Facilitador: orientar e estimular a participação de todos os membros do fórum, 

sistematizar e digitar as propostas, incluindo

apresentar a síntese ao grupo, participar no processo de sistematização das propostas do 

fórum. 

 

Art. 32 - Os fóruns finais deverão priorizar até 03 (três) propostas por

base as propostas elencadas durante a votação preliminar.

Parágrafo Primeiro - Somente farão parte do relatório do eixo temático, as 03 (três) 

propostas votadas como prioritárias, por maioria simples dos votos, pautadas em seus 

respectivos fóruns; 

Parágrafo Segundo - As matérias em que houver empate serão apreciadas pela plenária 

final. 

 

 

Art. 33 – As moções enviadas pela Etapa Municipal estarão disponíveis na plataforma 

para apreciação a partir do dia 

15 de dezembro de 2021. 

Parágrafo Único - As moções 

levadas à apreciação da plenária final com aprovação da maioria simples dos delegados 

credenciados para a V Confe

  
 

Cada eixo contará com 1 (um) fórum de discussão em cada fase, dispondo de 2 

(dois) facilitadores; um coordenador e um conselheiro do COEDE/PR. Responsá

Coordenador: coordenar o processo de aprovação e garantir que as propostas do eixo 

sejam formuladas de forma objetiva e viável, bem como contribuir no processo de 

compilação das propostas elencadas nos fóruns de seu respectivo eixo, devendo ser 

acompanhado por um Conselheiro do COEDE/PR. O coordenador deverá, ainda, relatar o 

processo de discussão do eixo no dia 15 de dezembro de 2021. 

Facilitador: orientar e estimular a participação de todos os membros do fórum, 

stematizar e digitar as propostas, incluindo-as nos cadernos específicos. Deverá ainda 

apresentar a síntese ao grupo, participar no processo de sistematização das propostas do 

Os fóruns finais deverão priorizar até 03 (três) propostas por

base as propostas elencadas durante a votação preliminar. 

Somente farão parte do relatório do eixo temático, as 03 (três) 

propostas votadas como prioritárias, por maioria simples dos votos, pautadas em seus 

As matérias em que houver empate serão apreciadas pela plenária 

CAPÍTULO VII 
Das Moções 

As moções enviadas pela Etapa Municipal estarão disponíveis na plataforma 

para apreciação a partir do dia 22 de novembro de 2021 e a votação acontecerá no dia 

As moções elaboradas durante a etapa municipal

levadas à apreciação da plenária final com aprovação da maioria simples dos delegados 

credenciados para a V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do 
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Cada eixo contará com 1 (um) fórum de discussão em cada fase, dispondo de 2 

(dois) facilitadores; um coordenador e um conselheiro do COEDE/PR. Responsáveis 

Coordenador: coordenar o processo de aprovação e garantir que as propostas do eixo 

sejam formuladas de forma objetiva e viável, bem como contribuir no processo de 

ectivo eixo, devendo ser 

acompanhado por um Conselheiro do COEDE/PR. O coordenador deverá, ainda, relatar o 

Facilitador: orientar e estimular a participação de todos os membros do fórum, 

as nos cadernos específicos. Deverá ainda 

apresentar a síntese ao grupo, participar no processo de sistematização das propostas do 

Os fóruns finais deverão priorizar até 03 (três) propostas por eixo. Terão como 

Somente farão parte do relatório do eixo temático, as 03 (três) 

propostas votadas como prioritárias, por maioria simples dos votos, pautadas em seus 

As matérias em que houver empate serão apreciadas pela plenária 

As moções enviadas pela Etapa Municipal estarão disponíveis na plataforma 

e a votação acontecerá no dia 

elaboradas durante a etapa municipal somente serão 

levadas à apreciação da plenária final com aprovação da maioria simples dos delegados 

rência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do 



 
 
 

Estado do Paraná. A votação será realizada em formulário próprio para este fim, 

disponível na plataforma do evento.

 

Art. 34 – Poderão ser elaboradas moções entre os delegados e convidados presentes

V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, as 

quais serão submetidas à plenária final para deliberação.

Parágrafo Primeiro - Somente serão levadas à apreciação da plenária final as moções 

com no mínimo 30% das assinaturas dos delegados credenciados para a V Conferência 

Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, em formulário 

próprio para este fim, disponível 

Parágrafo Segundo - As moções elaboradas durante o perío

deverão ser inseridas na plataforma, 

Parágrafo Terceiro - A votação das moções acontecerá via plataforma no período das 

horas até às 13 horas do dia 16 de dezembro de 2021

Art. 35 - A plenária final que ocorrerá no dia 

I - Apreciação e deliberação das propostas aprovadas. Caberá à plenária deliberar o 

conteúdo das propostas elaboradas e 

delegados. As 3 (três) propostas mais votadas de cada eixo temático passarão a integrar 

o Relatório Final da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do 

Estado do Paraná, e serão enviadas pel

Deficiência – COEDE/PR para a esfera de governo responsável pela execução da 

proposta. 

II – Apreciação e deliberação das moções, sendo atribuição da plenária deliberar pela 

aprovação, permanência ou não da moç

cabendo debate sobre a redação da mesma.

 

Art. 36 - A mesa apresentará o resultado das discussões dos eixos temáticos na plenária 

final, assegurando aos participantes o direito de solicitar o exame em destaque de 

qualquer um dos pontos, via chat.

  
 

Estado do Paraná. A votação será realizada em formulário próprio para este fim, 

do evento. 

Poderão ser elaboradas moções entre os delegados e convidados presentes

V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, as 

quais serão submetidas à plenária final para deliberação. 

Somente serão levadas à apreciação da plenária final as moções 

sinaturas dos delegados credenciados para a V Conferência 

Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, em formulário 

próprio para este fim, disponível na plataforma do evento. 

As moções elaboradas durante o período da Conferência Estadual 

deverão ser inseridas na plataforma, até às 8 horas do dia 16 de dezembro de 2021

A votação das moções acontecerá via plataforma no período das 

do dia 16 de dezembro de 2021 para homologação na plenária.

 
CAPÍTULO VIII 

Plenária 
 

A plenária final que ocorrerá no dia 16 de dezembro de 2021

Apreciação e deliberação das propostas aprovadas. Caberá à plenária deliberar o 

conteúdo das propostas elaboradas e aprovadas por maioria simples dos votos dos 

delegados. As 3 (três) propostas mais votadas de cada eixo temático passarão a integrar 

o Relatório Final da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do 

Estado do Paraná, e serão enviadas pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 

COEDE/PR para a esfera de governo responsável pela execução da 

Apreciação e deliberação das moções, sendo atribuição da plenária deliberar pela 

aprovação, permanência ou não da moção no Relatório Final da Conferência, não 

cabendo debate sobre a redação da mesma. 

A mesa apresentará o resultado das discussões dos eixos temáticos na plenária 

final, assegurando aos participantes o direito de solicitar o exame em destaque de 

ualquer um dos pontos, via chat. 
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Estado do Paraná. A votação será realizada em formulário próprio para este fim, 

Poderão ser elaboradas moções entre os delegados e convidados presentes na 

V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, as 

Somente serão levadas à apreciação da plenária final as moções 

sinaturas dos delegados credenciados para a V Conferência 

Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, em formulário 

do da Conferência Estadual 

até às 8 horas do dia 16 de dezembro de 2021. 

A votação das moções acontecerá via plataforma no período das 8 

logação na plenária. 

16 de dezembro de 2021 terá por objetivos: 

Apreciação e deliberação das propostas aprovadas. Caberá à plenária deliberar o 

aprovadas por maioria simples dos votos dos 

delegados. As 3 (três) propostas mais votadas de cada eixo temático passarão a integrar 

o Relatório Final da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do 

o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 

COEDE/PR para a esfera de governo responsável pela execução da 

Apreciação e deliberação das moções, sendo atribuição da plenária deliberar pela 

ão no Relatório Final da Conferência, não 

A mesa apresentará o resultado das discussões dos eixos temáticos na plenária 

final, assegurando aos participantes o direito de solicitar o exame em destaque de 



 
 
 

Parágrafo Primeiro - Os pontos que não forem destacados serão considerados 

aprovados por unanimidade. 

Parágrafo Segundo - A aprovação das propostas com destaques se dará por maioria 

simples dos votos dos delegados presentes

 

Parágrafo Terceiro - Durante os períodos de votação, estará vedada a manifestação por 

questões de ordem. 

 

Art. 37 – Encerrado o processo de votação das propostas, se houver moções, a mesa 

diretora procederá com a leitura das mesmas para 

moção no Relatório Final da Conferência, e seu processo efetuado via plataforma.

 

 
Art. 38 - A coordenação geral dos trabalhos estará a cargo da Comissão Organizadora da 

V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná.

 

Art. 39 – Serão fornecidos certificados específicos aos participantes da V Conferência 

Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, exceto para 

aqueles que acompanharam a Conferência via Youtube.

 

Art. 40 – O Relatório Final da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Estado do Paraná estará disponível no sítio eletrônico 

www.justica.pr.gov.br, no link

Deficiência – COEDE/PR, no prazo de até 40 (quarenta)

 
Art. 41 – Sempre que houver descumprimento do presente regimento, 

delegados e convidados o direito de levantar

Organizadora. 

 

  
 

Os pontos que não forem destacados serão considerados 

 

A aprovação das propostas com destaques se dará por maioria 

simples dos votos dos delegados presentes, via plataforma. 

Durante os períodos de votação, estará vedada a manifestação por 

Encerrado o processo de votação das propostas, se houver moções, a mesa 

diretora procederá com a leitura das mesmas para aprovação da permanência ou não da 

moção no Relatório Final da Conferência, e seu processo efetuado via plataforma.

CAPÍTULO IX 
Disposições Finais 

A coordenação geral dos trabalhos estará a cargo da Comissão Organizadora da 

al dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná.

Serão fornecidos certificados específicos aos participantes da V Conferência 

Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, exceto para 

a Conferência via Youtube. 

O Relatório Final da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Estado do Paraná estará disponível no sítio eletrônico 

, no link do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 

COEDE/PR, no prazo de até 40 (quarenta) dias após sua realização.

Sempre que houver descumprimento do presente regimento, 

delegados e convidados o direito de levantar questões de ordem à Comissão 
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Os pontos que não forem destacados serão considerados 

A aprovação das propostas com destaques se dará por maioria 

Durante os períodos de votação, estará vedada a manifestação por 

Encerrado o processo de votação das propostas, se houver moções, a mesa 

aprovação da permanência ou não da 

moção no Relatório Final da Conferência, e seu processo efetuado via plataforma. 

A coordenação geral dos trabalhos estará a cargo da Comissão Organizadora da 

al dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná. 

Serão fornecidos certificados específicos aos participantes da V Conferência 

Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, exceto para 

O Relatório Final da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Estado do Paraná estará disponível no sítio eletrônico 

do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 

dias após sua realização. 

Sempre que houver descumprimento do presente regimento, assegura-se aos 

questões de ordem à Comissão 



 
 
 

Art. 42 – Os casos omissos não previstos neste Regimento serão resolvidos pela 

Comissão Organizadora da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Estado do Paraná.

 
 

Luiz Felipe Gubert Bra

  
 

Os casos omissos não previstos neste Regimento serão resolvidos pela 

Comissão Organizadora da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Estado do Paraná. 

Luiz Felipe Gubert Braga Côrtes 
Presidente – COEDE/PR 
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Os casos omissos não previstos neste Regimento serão resolvidos pela 

Comissão Organizadora da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 
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SISTEMATIZADAS 

ETAPAS MUNICIPAIS 



 
 
 

7.1 Eixo Temático 1 – Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurada 
à participação das pessoas com deficiência

PROPOSTAS TOTAIS: 748 
PROPOSTAS SISTEMATIZADAS: 16
Elaboradas com a Comissão da V Conferência: Celma e Maricleia
Apoio Técnico: Heloysa, Margarete e Carla

 
1) Capacitação, formação continuada e instrumentalização dos conselheiros a respeito das 
políticas públicas voltadas para pessoa com deficiência, promovendo a execução e garantia de 
seus direitos,fortalecer a articulação com os gestores da administração pública e a 
participação de conselheiros com 
com deficiência. Garantir a qualificação de seus membros sempre que estes forem renovados
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
PIÊN, SALGADO FILHO, PITANGA, RESERVA DO IGUAÇU, DIAMANTE DO SUL, ITAMBÉ, NOVA ESP
BRANCO,SÃO CARLOS DO IVAÍ, TAMBORÁ
ITACOLOMI,ARARUNA, CAMPINA DA LAGOA,GUAMIRANGA,SANTANA DO ITARARÉ,MARQUINHO,PORTO BARRETO,ITAMBÉ,SANTA 
INÊS,CAFEZAL DO SUL ,MARILUZ, SAUDADE 
AMOREIRA,PEROLA D`OESTE, NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE,CANDOI,IRATI, SERTANÓPOLIS,PAIÇANDU,ANTONIO 
OLINTO,CARAMBEI,NOVA LONDRINA,PLANALTINA,SANTA MONICA,CRUZEIRO DO SUL,PONTAL DO 
PARANÁ,IBIPORÃ,ROLANDIA,PALMAS, CIANORTE, GUAPOREMA, JAPIRA, JUSSARA, 

 
2) Estabelecer calendários de eventos, reuniões e encontros temáticos relacionados aos 
direitos da pessoa com deficiência, estudar o processo de criação de conselhos, ar
política em âmbito da gestão pública, relacionando a secretaria mais adequada para 
administrá-lo. Mobilizar a sociedade civil e governamental, para a criação do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, oportunizando o direito
representatividade perante as políticas públicas, buscando a inclusão e a plena participação 
das pessoas com deficiência na sociedade, em igualdade de condições com as demais 
pessoas.  Realizar debates com esta população para. 
com deficiência nos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
BALSA NOVA , CAMPO MAGRO, PIRAQUARA, SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, VERÊ, DOIS VIZINHOS, FLOR DA SERRA DO SU
ESPERANÇA D’OESTE, PINHALÃO, PINHAL DE SÃO BENTO, PLANALTO, GUAMIRANGA, SANTANA DO ITARARÉ, GUARANIAÇU, 
SANTO ANTONIO DO CAIUÁ, QUERÊNCIA DO NORTE, NOVA CANTÚ, RONCADOR, NOVA ALIANÇA DO IVAÍ, MARQUINHO, QUEDAS 
DO IGUAÇU, RIO BONITO DO IGUAÇU, SÃO C
CAFEZAL DO SUL, SAUDADE DO IGUAÇU, INAJÁ, SABAUDIA, UBIRATÃ, BANDEIRANTES, CONGOINHAS, BOCAIÚVA DO SUL, 
CAMPO DO TENENTE, PIEN, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, BELA VISTA DO CAROBA, PLANALTO, LARANJA
NOVA ESPERANÇA, PORTO VITORIA, ALTO PARAÍSO, SENGÉS, ITAPEJARA, MANGUEIRINHA, GUAIRAÇA TERRA RICA, PARAÍSO 
DO NORTE,BOM SUCESSO,  CALORÊ, RIO BOOM , SANTA CECILIA DO PAVÃO , TIJUCAS DO SUL, ITAPEROÇU, SANTA TEREZINHA 
DO ITAIPU, FLOR DA SERRA DO SUL, BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, CONDOI, TEIXEIRA SOARES, ARIRANHA DO IVAÍ, CARAMBEI, 
MARIOPOLIS, IPIRANGA, PARANAGUA, CRUZEIRO DO SUL, DOURADINA, CIANORTE, 

 
 

3) Promover espaços de diálogo à fim de elaborar uma le
criação do Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ou 
alterar/adequar as legislações existentes, prevendo questões de paridade entre sociedade civil 

  
 

 

 
 

Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurada 
à participação das pessoas com deficiência. 

 

PROPOSTAS SISTEMATIZADAS: 16 
Elaboradas com a Comissão da V Conferência: Celma e Maricleia 
Apoio Técnico: Heloysa, Margarete e Carla 

1) Capacitação, formação continuada e instrumentalização dos conselheiros a respeito das 
as públicas voltadas para pessoa com deficiência, promovendo a execução e garantia de 

seus direitos,fortalecer a articulação com os gestores da administração pública e a 
participação de conselheiros com deficiência no conselho municipal dos direitos da pes

Garantir a qualificação de seus membros sempre que estes forem renovados

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
PIÊN, SALGADO FILHO, PITANGA, RESERVA DO IGUAÇU, DIAMANTE DO SUL, ITAMBÉ, NOVA ESP

TAMBORÁ, PLANALTO,AGUDOS DO SUL,PLANALTO,TAMBORÁ
CAMPINA DA LAGOA,GUAMIRANGA,SANTANA DO ITARARÉ,MARQUINHO,PORTO BARRETO,ITAMBÉ,SANTA 

SAUDADE DO IGUAÇU,ITAÚNA DO SUL,JARDIM OLINDA,APUCARANA,SÃO,SEBASTIÃO DA  
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE,CANDOI,IRATI, SERTANÓPOLIS,PAIÇANDU,ANTONIO 

OLINTO,CARAMBEI,NOVA LONDRINA,PLANALTINA,SANTA MONICA,CRUZEIRO DO SUL,PONTAL DO 
,ROLANDIA,PALMAS, CIANORTE, GUAPOREMA, JAPIRA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA ROXA

Estabelecer calendários de eventos, reuniões e encontros temáticos relacionados aos 
direitos da pessoa com deficiência, estudar o processo de criação de conselhos, ar
política em âmbito da gestão pública, relacionando a secretaria mais adequada para 

lo. Mobilizar a sociedade civil e governamental, para a criação do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, oportunizando o direito
representatividade perante as políticas públicas, buscando a inclusão e a plena participação 
das pessoas com deficiência na sociedade, em igualdade de condições com as demais 
pessoas.  Realizar debates com esta população para. Promover a participação d
com deficiência nos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
BALSA NOVA , CAMPO MAGRO, PIRAQUARA, SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, VERÊ, DOIS VIZINHOS, FLOR DA SERRA DO SU
ESPERANÇA D’OESTE, PINHALÃO, PINHAL DE SÃO BENTO, PLANALTO, GUAMIRANGA, SANTANA DO ITARARÉ, GUARANIAÇU, 
SANTO ANTONIO DO CAIUÁ, QUERÊNCIA DO NORTE, NOVA CANTÚ, RONCADOR, NOVA ALIANÇA DO IVAÍ, MARQUINHO, QUEDAS 
DO IGUAÇU, RIO BONITO DO IGUAÇU, SÃO CARLOS DO IVAÍ, MANDAGUAÇU, SANTA INÊS, GENERAL CARNEIRO, BITURUNA, 
CAFEZAL DO SUL, SAUDADE DO IGUAÇU, INAJÁ, SABAUDIA, UBIRATÃ, BANDEIRANTES, CONGOINHAS, BOCAIÚVA DO SUL, 
CAMPO DO TENENTE, PIEN, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, BELA VISTA DO CAROBA, PLANALTO, LARANJA
NOVA ESPERANÇA, PORTO VITORIA, ALTO PARAÍSO, SENGÉS, ITAPEJARA, MANGUEIRINHA, GUAIRAÇA TERRA RICA, PARAÍSO 
DO NORTE,BOM SUCESSO,  CALORÊ, RIO BOOM , SANTA CECILIA DO PAVÃO , TIJUCAS DO SUL, ITAPEROÇU, SANTA TEREZINHA 

DA SERRA DO SUL, BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, CONDOI, TEIXEIRA SOARES, ARIRANHA DO IVAÍ, CARAMBEI, 
MARIOPOLIS, IPIRANGA, PARANAGUA, CRUZEIRO DO SUL, DOURADINA, CIANORTE, JUSSARA, TAPEJARA, TERRA ROXA

Promover espaços de diálogo à fim de elaborar uma legislação municipal específica para a 
criação do Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ou 
alterar/adequar as legislações existentes, prevendo questões de paridade entre sociedade civil 
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Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurada 

1) Capacitação, formação continuada e instrumentalização dos conselheiros a respeito das 
as públicas voltadas para pessoa com deficiência, promovendo a execução e garantia de 

seus direitos,fortalecer a articulação com os gestores da administração pública e a 
deficiência no conselho municipal dos direitos da pessoa 

Garantir a qualificação de seus membros sempre que estes forem renovados. 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:  
PIÊN, SALGADO FILHO, PITANGA, RESERVA DO IGUAÇU, DIAMANTE DO SUL, ITAMBÉ, NOVA ESPERANÇA,CASTRO, PATO 

TAMBORÁ,MAUA DA SERRA,NOVA 
CAMPINA DA LAGOA,GUAMIRANGA,SANTANA DO ITARARÉ,MARQUINHO,PORTO BARRETO,ITAMBÉ,SANTA 

DO IGUAÇU,ITAÚNA DO SUL,JARDIM OLINDA,APUCARANA,SÃO,SEBASTIÃO DA  
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE,CANDOI,IRATI, SERTANÓPOLIS,PAIÇANDU,ANTONIO 

OLINTO,CARAMBEI,NOVA LONDRINA,PLANALTINA,SANTA MONICA,CRUZEIRO DO SUL,PONTAL DO 
RONDON, TAPEJARA, TERRA ROXA 

Estabelecer calendários de eventos, reuniões e encontros temáticos relacionados aos 
direitos da pessoa com deficiência, estudar o processo de criação de conselhos, articulação da 
política em âmbito da gestão pública, relacionando a secretaria mais adequada para 

lo. Mobilizar a sociedade civil e governamental, para a criação do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, oportunizando o direito de 
representatividade perante as políticas públicas, buscando a inclusão e a plena participação 
das pessoas com deficiência na sociedade, em igualdade de condições com as demais 

Promover a participação da população 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:  
BALSA NOVA , CAMPO MAGRO, PIRAQUARA, SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, VERÊ, DOIS VIZINHOS, FLOR DA SERRA DO SUL, NOVA 
ESPERANÇA D’OESTE, PINHALÃO, PINHAL DE SÃO BENTO, PLANALTO, GUAMIRANGA, SANTANA DO ITARARÉ, GUARANIAÇU, 
SANTO ANTONIO DO CAIUÁ, QUERÊNCIA DO NORTE, NOVA CANTÚ, RONCADOR, NOVA ALIANÇA DO IVAÍ, MARQUINHO, QUEDAS 

ARLOS DO IVAÍ, MANDAGUAÇU, SANTA INÊS, GENERAL CARNEIRO, BITURUNA, 
CAFEZAL DO SUL, SAUDADE DO IGUAÇU, INAJÁ, SABAUDIA, UBIRATÃ, BANDEIRANTES, CONGOINHAS, BOCAIÚVA DO SUL, 
CAMPO DO TENENTE, PIEN, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, BELA VISTA DO CAROBA, PLANALTO, LARANJAL , RIO AZUL , VIRMOND, 
NOVA ESPERANÇA, PORTO VITORIA, ALTO PARAÍSO, SENGÉS, ITAPEJARA, MANGUEIRINHA, GUAIRAÇA TERRA RICA, PARAÍSO 
DO NORTE,BOM SUCESSO,  CALORÊ, RIO BOOM , SANTA CECILIA DO PAVÃO , TIJUCAS DO SUL, ITAPEROÇU, SANTA TEREZINHA 

DA SERRA DO SUL, BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, CONDOI, TEIXEIRA SOARES, ARIRANHA DO IVAÍ, CARAMBEI, 
TAPEJARA, TERRA ROXA 

gislação municipal específica para a 
criação do Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ou 
alterar/adequar as legislações existentes, prevendo questões de paridade entre sociedade civil 



 
 
 

e governamental e a representatividade das pess
representantes legais nos mesmos, e assim implementar a criação dos conselhos municipais, 
bem como elaborar legislação pertinente para a criação do Fundo Municipal/Estadual deste 
Conselho, visando a implementação das políti
articulado ao Plano Municipal e com acompanhamento controle social.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
CERRO AZUL, CAMPO MAGRO, SERRANÓPOLIS, SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, MA
SOARES, GUAMIRANGA, SÃO JORGE DO OESTE, SIQUEIRA CAMPOS, SALGADO FILHO, PORTO BARREIRO, RIO 
BONITO DO IGUAÇU, ITAMBÉ, SANTA INÊS, 
JUSSARA, TAPEJARA, TUNEIRAS DO OESTE

 
 
 

4) Ampliar a divulgação dos atos do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de 
calendário de reuniões, pautas, atas, bem como de encontros temáticos, em mídias que que 
sejam acessíveis às pessoas com deficiência, sensibilizando e conscientzando
para importância do conselho e da participação da sociedade civil nas discussões de políticas 
públicas, na busca de ampliação do protagonismo do sujeito.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
APUCARANA, CAMBIRA, CALORÊ, CAMPINA DA LAGOA, CAMPO MOURÃO, PIÊN, QUATRO BARRAS, RIO NEGRO, 
PIRAQUARA, ALMIRANTE TAMANDARÉ, ARAUCÁRIA, SANTA TEREZINHA DO ITAIPÚ, SÃO JORGE DO OESTE, 
FRANCISCO BELTRÃO, SANTO ANTONIO DO SUL DO OESTE, FOZ DO JORDÃO, GUARAPUAVA, FERN
PINHEIRO, RIBEIRÃO CLARO, COLORADO, MUNHOZ DE MELO, PAIÇANDU, GENERAL CARNEIRO, PALMEIRA, 
CHOPINZINHO, HONORIO SERPA, ITAPEJARA, SAUDADES DO IGUAÇU, TERRA RICA, PARAÍSO DO NORTE, SÃO 
CARLOS DO IVAÍ, ARAPONGAS , AGUDOS DO SUL, BALSA NOVA, TIJUCAS DO S
FERNADES PINHEIRO, LONDRINA, LOBATO, SANTA FÉ, PALMAS, CRUZEIRO DO OESTE, CAFEZAL DO SUL, IVATÉ, 
CARAMBEI, PALMEIRA, PATO BRANCO, BANDEIRANTES, IVAÍPORA, MARIALVA, 
TAPEJARA, TERRA ROXA 

 
5) Divulgar os direitos e deveres da pessoa com deficiência através de palestras, folders, 
panfletos, cartilhas e mídias sociais, prezando pelos aspectos de acessibilidade, com intuito de 
sensibilizar que a pessoa com deficiência é sujeito de direitos, abrangendo toda
públicas e a sociedade de uma forma geral, estimulando a 
condições; e elaboração de cartilha com instruções de atendimento e cuidados às pessoas 
com deficiência e mobilidade reduzida.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
APUCARANA, CAMBIRA, CALORÊ, CAMPINA DA LAGOA, CAMPO MOURÃO, PIÊN, QUATRO BARRAS, RIO NEGRO, 
PIRAQUARA, ALMIRANTE TAMANDARÉ, ARAUCÁRIA, SANTA TEREZINHA DO ITAIPÚ, SÃO JORGE DO OESTE, 
FRANCISCO BELTRÃO, SANTO ANTONIO DO SUL DO OESTE, FOZ DO JORDÃO, GUARAPUAVA, FERNANDES 
PINHEIRO, RIBEIRÃO CLARO, COLORADO, MUNHOZ DE MELO, PAIÇANDU, GENERAL CARNEIRO, PALMEIRA, 
CHOPINZINHO, HONORIO SERPA, ITAPEJARA, SAUDADES DO IGUAÇU, TERRA RICA, PARAÍSO DO NORTE, SÃO 
CARLOS DO IVAÍ, ARAPONGAS , AGUDOS DO SUL, BALSA NOVA, TIJUCAS DO SUL, CURITIBA, TEIXEIRA SOARES, 
FERNADES PINHEIRO, LONDRINA, LOBATO, SANTA FÉ, PALMAS, CRUZEIRO DO OESTE, CAFEZAL DO SUL, IVATÉ, 
CARAMBEI, PALMEIRA, PATO BRANCO, BANDEIRANTES, IVAÍPORA, MARIALVA, 

 
6) Criar uma agenda estadual voltada para a pessoa com deficiência de forma a garantir a 
participação das pessoas com deficiência em espaços públicos, para diferentes seguimentos 
dentro do universo da deficiência, incluindo a criação de ca
relação aos direitos da pessoa com deficiência: lugares preferenciais, atendimento preferencial 

  
 

e governamental e a representatividade das pessoas com deficiência e/ou de seus 
representantes legais nos mesmos, e assim implementar a criação dos conselhos municipais, 
bem como elaborar legislação pertinente para a criação do Fundo Municipal/Estadual deste 
Conselho, visando a implementação das políticas públicas para a pessoa com deficiência, 
articulado ao Plano Municipal e com acompanhamento controle social. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
CERRO AZUL, CAMPO MAGRO, SERRANÓPOLIS, SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, MANFRIOPOLIS, GOIOXIM, TEIXEIRA 
SOARES, GUAMIRANGA, SÃO JORGE DO OESTE, SIQUEIRA CAMPOS, SALGADO FILHO, PORTO BARREIRO, RIO 
BONITO DO IGUAÇU, ITAMBÉ, SANTA INÊS, TAMBORÁ, ANTONIO OLINTO, NOVA LONDRINA, CIANORTE, JAPIRA, 

TAPEJARA, TUNEIRAS DO OESTE 

Ampliar a divulgação dos atos do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de 
calendário de reuniões, pautas, atas, bem como de encontros temáticos, em mídias que que 
sejam acessíveis às pessoas com deficiência, sensibilizando e conscientzando
para importância do conselho e da participação da sociedade civil nas discussões de políticas 
públicas, na busca de ampliação do protagonismo do sujeito. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
NA, CAMBIRA, CALORÊ, CAMPINA DA LAGOA, CAMPO MOURÃO, PIÊN, QUATRO BARRAS, RIO NEGRO, 

PIRAQUARA, ALMIRANTE TAMANDARÉ, ARAUCÁRIA, SANTA TEREZINHA DO ITAIPÚ, SÃO JORGE DO OESTE, 
FRANCISCO BELTRÃO, SANTO ANTONIO DO SUL DO OESTE, FOZ DO JORDÃO, GUARAPUAVA, FERN
PINHEIRO, RIBEIRÃO CLARO, COLORADO, MUNHOZ DE MELO, PAIÇANDU, GENERAL CARNEIRO, PALMEIRA, 
CHOPINZINHO, HONORIO SERPA, ITAPEJARA, SAUDADES DO IGUAÇU, TERRA RICA, PARAÍSO DO NORTE, SÃO 
CARLOS DO IVAÍ, ARAPONGAS , AGUDOS DO SUL, BALSA NOVA, TIJUCAS DO SUL, CURITIBA, TEIXEIRA SOARES, 
FERNADES PINHEIRO, LONDRINA, LOBATO, SANTA FÉ, PALMAS, CRUZEIRO DO OESTE, CAFEZAL DO SUL, IVATÉ, 
CARAMBEI, PALMEIRA, PATO BRANCO, BANDEIRANTES, IVAÍPORA, MARIALVA, MARINGÁ, JAPIRA, JUSSARA, 

os direitos e deveres da pessoa com deficiência através de palestras, folders, 
panfletos, cartilhas e mídias sociais, prezando pelos aspectos de acessibilidade, com intuito de 
sensibilizar que a pessoa com deficiência é sujeito de direitos, abrangendo toda
públicas e a sociedade de uma forma geral, estimulando a inclusão social e igualdade de 
condições; e elaboração de cartilha com instruções de atendimento e cuidados às pessoas 
com deficiência e mobilidade reduzida. 

AM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA
APUCARANA, CAMBIRA, CALORÊ, CAMPINA DA LAGOA, CAMPO MOURÃO, PIÊN, QUATRO BARRAS, RIO NEGRO, 
PIRAQUARA, ALMIRANTE TAMANDARÉ, ARAUCÁRIA, SANTA TEREZINHA DO ITAIPÚ, SÃO JORGE DO OESTE, 

NTO ANTONIO DO SUL DO OESTE, FOZ DO JORDÃO, GUARAPUAVA, FERNANDES 
PINHEIRO, RIBEIRÃO CLARO, COLORADO, MUNHOZ DE MELO, PAIÇANDU, GENERAL CARNEIRO, PALMEIRA, 
CHOPINZINHO, HONORIO SERPA, ITAPEJARA, SAUDADES DO IGUAÇU, TERRA RICA, PARAÍSO DO NORTE, SÃO 

DO IVAÍ, ARAPONGAS , AGUDOS DO SUL, BALSA NOVA, TIJUCAS DO SUL, CURITIBA, TEIXEIRA SOARES, 
FERNADES PINHEIRO, LONDRINA, LOBATO, SANTA FÉ, PALMAS, CRUZEIRO DO OESTE, CAFEZAL DO SUL, IVATÉ, 
CARAMBEI, PALMEIRA, PATO BRANCO, BANDEIRANTES, IVAÍPORA, MARIALVA, MARINGÁ, 

Criar uma agenda estadual voltada para a pessoa com deficiência de forma a garantir a 
participação das pessoas com deficiência em espaços públicos, para diferentes seguimentos 
dentro do universo da deficiência, incluindo a criação de campanhas de sensibilização em 
relação aos direitos da pessoa com deficiência: lugares preferenciais, atendimento preferencial 
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oas com deficiência e/ou de seus 
representantes legais nos mesmos, e assim implementar a criação dos conselhos municipais, 
bem como elaborar legislação pertinente para a criação do Fundo Municipal/Estadual deste 

cas públicas para a pessoa com deficiência, 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:  
NFRIOPOLIS, GOIOXIM, TEIXEIRA 

SOARES, GUAMIRANGA, SÃO JORGE DO OESTE, SIQUEIRA CAMPOS, SALGADO FILHO, PORTO BARREIRO, RIO 
NOVA LONDRINA, CIANORTE, JAPIRA, 

Ampliar a divulgação dos atos do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de 
calendário de reuniões, pautas, atas, bem como de encontros temáticos, em mídias que que 
sejam acessíveis às pessoas com deficiência, sensibilizando e conscientzando esta população 
para importância do conselho e da participação da sociedade civil nas discussões de políticas 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:  
NA, CAMBIRA, CALORÊ, CAMPINA DA LAGOA, CAMPO MOURÃO, PIÊN, QUATRO BARRAS, RIO NEGRO, 

PIRAQUARA, ALMIRANTE TAMANDARÉ, ARAUCÁRIA, SANTA TEREZINHA DO ITAIPÚ, SÃO JORGE DO OESTE, 
FRANCISCO BELTRÃO, SANTO ANTONIO DO SUL DO OESTE, FOZ DO JORDÃO, GUARAPUAVA, FERNANDES 
PINHEIRO, RIBEIRÃO CLARO, COLORADO, MUNHOZ DE MELO, PAIÇANDU, GENERAL CARNEIRO, PALMEIRA, 
CHOPINZINHO, HONORIO SERPA, ITAPEJARA, SAUDADES DO IGUAÇU, TERRA RICA, PARAÍSO DO NORTE, SÃO 

UL, CURITIBA, TEIXEIRA SOARES, 
FERNADES PINHEIRO, LONDRINA, LOBATO, SANTA FÉ, PALMAS, CRUZEIRO DO OESTE, CAFEZAL DO SUL, IVATÉ, 

MARINGÁ, JAPIRA, JUSSARA, 

os direitos e deveres da pessoa com deficiência através de palestras, folders, 
panfletos, cartilhas e mídias sociais, prezando pelos aspectos de acessibilidade, com intuito de 
sensibilizar que a pessoa com deficiência é sujeito de direitos, abrangendo todas as políticas 

inclusão social e igualdade de 
condições; e elaboração de cartilha com instruções de atendimento e cuidados às pessoas 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:  
APUCARANA, CAMBIRA, CALORÊ, CAMPINA DA LAGOA, CAMPO MOURÃO, PIÊN, QUATRO BARRAS, RIO NEGRO, 
PIRAQUARA, ALMIRANTE TAMANDARÉ, ARAUCÁRIA, SANTA TEREZINHA DO ITAIPÚ, SÃO JORGE DO OESTE, 

NTO ANTONIO DO SUL DO OESTE, FOZ DO JORDÃO, GUARAPUAVA, FERNANDES 
PINHEIRO, RIBEIRÃO CLARO, COLORADO, MUNHOZ DE MELO, PAIÇANDU, GENERAL CARNEIRO, PALMEIRA, 
CHOPINZINHO, HONORIO SERPA, ITAPEJARA, SAUDADES DO IGUAÇU, TERRA RICA, PARAÍSO DO NORTE, SÃO 

DO IVAÍ, ARAPONGAS , AGUDOS DO SUL, BALSA NOVA, TIJUCAS DO SUL, CURITIBA, TEIXEIRA SOARES, 
FERNADES PINHEIRO, LONDRINA, LOBATO, SANTA FÉ, PALMAS, CRUZEIRO DO OESTE, CAFEZAL DO SUL, IVATÉ, 

ARINGÁ, RONDON 

Criar uma agenda estadual voltada para a pessoa com deficiência de forma a garantir a 
participação das pessoas com deficiência em espaços públicos, para diferentes seguimentos 

mpanhas de sensibilização em 
relação aos direitos da pessoa com deficiência: lugares preferenciais, atendimento preferencial 



 
 
 

 

 

nos serviços de saúde, fila específica em bancos e outro
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATI
APUCARANA, ARAPONGAS, BOM SUCESSO, SAPOPEMA, CONTENDA, PINHAIS, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, SANTA, 
TEREZINHA DO ITAIPU, NOVA ESPERAÇA DO SUDOESTE, PINHÃO, ARIRANHA DO IVAI, JAPIRA, SIQUEIRAS CAMPOS, 
WENCESLAU BRAZ, DIAMANTE DO SUL, ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, 
PAIÇANDU, SARANDI, IVATE, CASTRO, SÃO JOÃO, PEROLA, DOUTOR ULISSES, CIANORTE, RONDON

 

7) Fomentar o pleno e regular funcionamento dos Conselhos e capacitar de forma permanente e 
continuada os conselheiros a fim de 
deficiência e/ou seus representantes no fortalecimento do controle social e nos assuntos que lhe 
dizem respeito de forma transversal no campo das políticas públicas, proporcionando a inclusão 
e o empoderamento deste na participação, decisão e construção de políticas públicas.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
APUCARANA, ARAPONGAS, BOM SUCESSO, SAPOPEMA, CONTENDA, PINHAIS, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, SANTA, 
TEREZINHA DO ITAIPU, NOVA ESPERAÇA DO SUDOESTE, PINHÃO, ARIRANHA DO IVAI, JAPIRA, SIQUEIRAS CAMPOS, 
WENCESLAU BRAZ, DIAMANTE DO SUL, ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUAÇU, 
PAIÇANDU, SARANDI, IVATE, CASTRO, SÃO JOÃO, PEROLA, DOUTOR ULISSES, CIDADE GAUCHA

 

8) Implantar e implementar os Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 
fortalecendo a participação e o controle social, com regulamentação e legislação adequada, 
promovendo ações para o seu efetivo funcionamento, bem como 
de suas ações e de demais instituições e órgãos que atuam no atendimento da Pessoa com 
Deficiência. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
PORECATU, MANDAGUARI, Porto vitoria, CORONEL VIV
MARILANDIA DO SUL, TUNAS DO PARANÁ, CAMPINA GRANDE DO SUL, MANDIRITUBA, ALMIRANTE TAMANDARÉ, 
FRANCISCO BELTRAO, CANDOI, PALMITAL, PRUDENTOPOLIS, CIDADE GAUCHA, GUAPOREMA, 
TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE 
 

9) Criar espaços de diálogos promovendo e garantindo debates e ações com articulação com a 
sociedade e entes públicos, sobre os direitos das pessoas com deficiência, assegurando 
condições necessárias, capacitação e financiamento para que os mes
o seu protagonismo na participação e no controle social juntos aos conselhos. Promover 
encontros temáticos, campanhas e palestras para as PCDs e para a população em geral, 
ampliando a divulgação dos direitos da PCD para o pleno exe
de planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações das políticas públicas 
utilizando-se do acesso aos diversos sistemas.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
AEAPONGAS, SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, CAMPO DO TENENT
QUITANDINHA, RIO NEGRO, FRANCISCO BELTRAO, ENEAS, MARQUES, RESERVA DO IGUAÇU, TURVO, MALLET, 
ROSARIO DO IVAI, WENCESLAU BRAZ, MUNHOZ DE MELLO, NOVA ESPERANÇA, PAULA
SUL, RONDON, TAPEJARA, TUNEIRAS DO OESTE

  
 

nos serviços de saúde, fila específica em bancos e outros. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATI
APUCARANA, ARAPONGAS, BOM SUCESSO, SAPOPEMA, CONTENDA, PINHAIS, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, SANTA, 
TEREZINHA DO ITAIPU, NOVA ESPERAÇA DO SUDOESTE, PINHÃO, ARIRANHA DO IVAI, JAPIRA, SIQUEIRAS CAMPOS, 
WENCESLAU BRAZ, DIAMANTE DO SUL, ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUAÇU, 
PAIÇANDU, SARANDI, IVATE, CASTRO, SÃO JOÃO, PEROLA, DOUTOR ULISSES, CIANORTE, RONDON

Fomentar o pleno e regular funcionamento dos Conselhos e capacitar de forma permanente e 
continuada os conselheiros a fim de  assegurar a participação do cidadão e cidadã com 
deficiência e/ou seus representantes no fortalecimento do controle social e nos assuntos que lhe 
dizem respeito de forma transversal no campo das políticas públicas, proporcionando a inclusão 

a participação, decisão e construção de políticas públicas.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
APUCARANA, ARAPONGAS, BOM SUCESSO, SAPOPEMA, CONTENDA, PINHAIS, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, SANTA, 

U, NOVA ESPERAÇA DO SUDOESTE, PINHÃO, ARIRANHA DO IVAI, JAPIRA, SIQUEIRAS CAMPOS, 
WENCESLAU BRAZ, DIAMANTE DO SUL, ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUAÇU, 
PAIÇANDU, SARANDI, IVATE, CASTRO, SÃO JOÃO, PEROLA, DOUTOR ULISSES, CIDADE GAUCHA

Implantar e implementar os Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 
fortalecendo a participação e o controle social, com regulamentação e legislação adequada, 
promovendo ações para o seu efetivo funcionamento, bem como promover ações de divulgação 
de suas ações e de demais instituições e órgãos que atuam no atendimento da Pessoa com 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
PORECATU, MANDAGUARI, Porto vitoria, CORONEL VIVIDA, PLANALTINA DO PARANÁ, SÃO JOÃO DO CAIUÁ, 
MARILANDIA DO SUL, TUNAS DO PARANÁ, CAMPINA GRANDE DO SUL, MANDIRITUBA, ALMIRANTE TAMANDARÉ, 
FRANCISCO BELTRAO, CANDOI, PALMITAL, PRUDENTOPOLIS, CIDADE GAUCHA, GUAPOREMA, 

Criar espaços de diálogos promovendo e garantindo debates e ações com articulação com a 
sociedade e entes públicos, sobre os direitos das pessoas com deficiência, assegurando 
condições necessárias, capacitação e financiamento para que os mesmos exerçam e fortaleçam 
o seu protagonismo na participação e no controle social juntos aos conselhos. Promover 
encontros temáticos, campanhas e palestras para as PCDs e para a população em geral, 
ampliando a divulgação dos direitos da PCD para o pleno exercício da cidadania 
de planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações das políticas públicas 

se do acesso aos diversos sistemas. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
CECÍLIA DO PAVÃO, CAMPO DO TENENTE , BOCAIUVA DO SUL, CONTENDA, DOUTOR ULISSES, 

QUITANDINHA, RIO NEGRO, FRANCISCO BELTRAO, ENEAS, MARQUES, RESERVA DO IGUAÇU, TURVO, MALLET, 
ROSARIO DO IVAI, WENCESLAU BRAZ, MUNHOZ DE MELLO, NOVA ESPERANÇA, PAULA 
SUL, RONDON, TAPEJARA, TUNEIRAS DO OESTE 
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MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
APUCARANA, ARAPONGAS, BOM SUCESSO, SAPOPEMA, CONTENDA, PINHAIS, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, SANTA, 
TEREZINHA DO ITAIPU, NOVA ESPERAÇA DO SUDOESTE, PINHÃO, ARIRANHA DO IVAI, JAPIRA, SIQUEIRAS CAMPOS, 

NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUAÇU, 
PAIÇANDU, SARANDI, IVATE, CASTRO, SÃO JOÃO, PEROLA, DOUTOR ULISSES, CIANORTE, RONDON 

Fomentar o pleno e regular funcionamento dos Conselhos e capacitar de forma permanente e 
egurar a participação do cidadão e cidadã com 

deficiência e/ou seus representantes no fortalecimento do controle social e nos assuntos que lhe 
dizem respeito de forma transversal no campo das políticas públicas, proporcionando a inclusão 

a participação, decisão e construção de políticas públicas. 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
APUCARANA, ARAPONGAS, BOM SUCESSO, SAPOPEMA, CONTENDA, PINHAIS, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, SANTA, 

U, NOVA ESPERAÇA DO SUDOESTE, PINHÃO, ARIRANHA DO IVAI, JAPIRA, SIQUEIRAS CAMPOS, 
WENCESLAU BRAZ, DIAMANTE DO SUL, ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUAÇU, 
PAIÇANDU, SARANDI, IVATE, CASTRO, SÃO JOÃO, PEROLA, DOUTOR ULISSES, CIDADE GAUCHA, RONDON 

Implantar e implementar os Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 
fortalecendo a participação e o controle social, com regulamentação e legislação adequada, 

promover ações de divulgação 
de suas ações e de demais instituições e órgãos que atuam no atendimento da Pessoa com 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:  
IDA, PLANALTINA DO PARANÁ, SÃO JOÃO DO CAIUÁ, 

MARILANDIA DO SUL, TUNAS DO PARANÁ, CAMPINA GRANDE DO SUL, MANDIRITUBA, ALMIRANTE TAMANDARÉ, 
FRANCISCO BELTRAO, CANDOI, PALMITAL, PRUDENTOPOLIS, CIDADE GAUCHA, GUAPOREMA, JUSSARA, RONDON, 

Criar espaços de diálogos promovendo e garantindo debates e ações com articulação com a 
sociedade e entes públicos, sobre os direitos das pessoas com deficiência, assegurando as 

mos exerçam e fortaleçam 
o seu protagonismo na participação e no controle social juntos aos conselhos. Promover 
encontros temáticos, campanhas e palestras para as PCDs e para a população em geral, 

rcício da cidadania nos processos 
de planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações das políticas públicas 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
E , BOCAIUVA DO SUL, CONTENDA, DOUTOR ULISSES, 

QUITANDINHA, RIO NEGRO, FRANCISCO BELTRAO, ENEAS, MARQUES, RESERVA DO IGUAÇU, TURVO, MALLET, 
 FREITAS, BOM SUCESSO DO 



 
 
 

 
 

 

10) Estimular ações intersetoriais para o envolvimento das pessoas com deficiência, bem como a 
participação de representantes de diferentes secretarias nos CMPCDs, e fortalecer os Co
municipais, garantindo apoio técnico, condições físicas/materiais e financeiras para o seu efetivo 
funcionamento e para a realização das suas ações, assegurando a existência e atuação de uma 
secretaria executiva.  
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RE
LAGOA, CAMPO MOURÃO, UBIRATÃ, PINHAL DE SÃO BENTO, WENCESLAU BRAZ, PAIÇANDU, PÉROLA, UMUARAMA, 
PINHÃO 

11) Implantar uma política de capacitação continuada dos conselheiros, pessoas com deficiência, 
núcleo familiar, e para a rede de atendimento às PCDs (com instituições públicas e privadas), e 
fomentar a participação com reuniões periódicas, monitoramento e acompanhamento das 
políticas para pessoas com deficiência criando estratégias que facilitem o acesso à
como instrumento e articulação social, estimulando ações conjuntas 
criação de programas voltados a cuidadores e familiares das Pessoas com Deficiência nos 
grupos de convivência. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS
CAMPO MOURÃO, SERTANEJA, COLOMBO, SERRANÓPOLIS, CAPANEMA, MANFRINÓPOLI, FOZ DO JORDÃO, CAMPO 
DO TENENTE, LAPA, BELA VISTA DO CAROBA, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, TURVO, IVAIPORÃ, PINHALÃO, 
LONDRINA, PORECATU, UMUARAMA, BOM SUCESSO DO SUL, FAZENDA RIO GRANDE, ARAUCARIA, 
RONDON 

12) Mapear/identificar serviços, entidades, instituições e equipamentos da rede de atendimento à 
Pessoa com Deficiência, tanto governamentais quanto da sociedade civil, construindo assim
banco de dados destas; e das pessoas com deficiência para cadastramento, com objetivo de 
quantificar e qualificar suas demandas: quantas são; perfil socioeconômico; educacional; saúde 
visando a busca de projetos e da implementação das políticas pública
existentes para a pessoa com Deficiência de acordo com a necessidade real de cada caso.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
SÃO JOSE DAS PALMEIRAS, CANTAGALO, 
FAZENDA RIO GRANDE, ALMIRANTE TAMANDARÉ, SERTANÓPOLIS, PAULA FREITAS, ALTO PARAÍSO, 
PIQUIRI, CASTRO, SÃO PEDRO DO PARANÁ, PALOTINA

  
 

10) Estimular ações intersetoriais para o envolvimento das pessoas com deficiência, bem como a 
participação de representantes de diferentes secretarias nos CMPCDs, e fortalecer os Co
municipais, garantindo apoio técnico, condições físicas/materiais e financeiras para o seu efetivo 
funcionamento e para a realização das suas ações, assegurando a existência e atuação de uma 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
LAGOA, CAMPO MOURÃO, UBIRATÃ, PINHAL DE SÃO BENTO, WENCESLAU BRAZ, PAIÇANDU, PÉROLA, UMUARAMA, 

Implantar uma política de capacitação continuada dos conselheiros, pessoas com deficiência, 
familiar, e para a rede de atendimento às PCDs (com instituições públicas e privadas), e 

fomentar a participação com reuniões periódicas, monitoramento e acompanhamento das 
políticas para pessoas com deficiência criando estratégias que facilitem o acesso à
como instrumento e articulação social, estimulando ações conjuntas rede de atendimentos para a 
criação de programas voltados a cuidadores e familiares das Pessoas com Deficiência nos 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
CAMPO MOURÃO, SERTANEJA, COLOMBO, SERRANÓPOLIS, CAPANEMA, MANFRINÓPOLI, FOZ DO JORDÃO, CAMPO 
DO TENENTE, LAPA, BELA VISTA DO CAROBA, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, TURVO, IVAIPORÃ, PINHALÃO, 

BOM SUCESSO DO SUL, FAZENDA RIO GRANDE, ARAUCARIA, 

serviços, entidades, instituições e equipamentos da rede de atendimento à 
Pessoa com Deficiência, tanto governamentais quanto da sociedade civil, construindo assim
banco de dados destas; e das pessoas com deficiência para cadastramento, com objetivo de 
quantificar e qualificar suas demandas: quantas são; perfil socioeconômico; educacional; saúde 
visando a busca de projetos e da implementação das políticas públicas  e acesso a serviços 
existentes para a pessoa com Deficiência de acordo com a necessidade real de cada caso.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
SÃO JOSE DAS PALMEIRAS, CANTAGALO, SÃO JOSE DOS PINHAIS , PITANGA, IRATI, RIO AZUL, GUARANIAÇU, 
FAZENDA RIO GRANDE, ALMIRANTE TAMANDARÉ, SERTANÓPOLIS, PAULA FREITAS, ALTO PARAÍSO, 

CASTRO, SÃO PEDRO DO PARANÁ, PALOTINA 
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10) Estimular ações intersetoriais para o envolvimento das pessoas com deficiência, bem como a 
participação de representantes de diferentes secretarias nos CMPCDs, e fortalecer os Conselhos 
municipais, garantindo apoio técnico, condições físicas/materiais e financeiras para o seu efetivo 
funcionamento e para a realização das suas ações, assegurando a existência e atuação de uma 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: CAMPINA DA 
LAGOA, CAMPO MOURÃO, UBIRATÃ, PINHAL DE SÃO BENTO, WENCESLAU BRAZ, PAIÇANDU, PÉROLA, UMUARAMA, 

Implantar uma política de capacitação continuada dos conselheiros, pessoas com deficiência, 
familiar, e para a rede de atendimento às PCDs (com instituições públicas e privadas), e 

fomentar a participação com reuniões periódicas, monitoramento e acompanhamento das 
políticas para pessoas com deficiência criando estratégias que facilitem o acesso à informação 

rede de atendimentos para a 
criação de programas voltados a cuidadores e familiares das Pessoas com Deficiência nos 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
CAMPO MOURÃO, SERTANEJA, COLOMBO, SERRANÓPOLIS, CAPANEMA, MANFRINÓPOLI, FOZ DO JORDÃO, CAMPO 
DO TENENTE, LAPA, BELA VISTA DO CAROBA, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, TURVO, IVAIPORÃ, PINHALÃO, 

BOM SUCESSO DO SUL, FAZENDA RIO GRANDE, ARAUCARIA, JUSSARA, 

serviços, entidades, instituições e equipamentos da rede de atendimento à 
Pessoa com Deficiência, tanto governamentais quanto da sociedade civil, construindo assim um 
banco de dados destas; e das pessoas com deficiência para cadastramento, com objetivo de 
quantificar e qualificar suas demandas: quantas são; perfil socioeconômico; educacional; saúde 

s  e acesso a serviços 
existentes para a pessoa com Deficiência de acordo com a necessidade real de cada caso. 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:  
IRATI, RIO AZUL, GUARANIAÇU, 

FAZENDA RIO GRANDE, ALMIRANTE TAMANDARÉ, SERTANÓPOLIS, PAULA FREITAS, ALTO PARAÍSO, TAPIRA, ALTO 



 
 
 

 
15) Propor a criação ou alteração de Leis municipais que assegurem os direitos das 
pessoas com deficiência, visando o acesso aos direitos e às políticas públicas, buscando 
a responsabilização em casos de
manutenção dos Conselhos dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
ABATIA, LAPA , LOBATO, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE

16) Criar e implantar mecanismos de infor
Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência a nível Nacional, Estadual e Municipal, 
realizando encontros e conexões com seus membros e usuários, buscando maior 
articulação e conhecimento de seus direitos e inte
existentes abrindo canais de discussão acerca das políticas públicas.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
SERTANÓPOLIS, MANDAGUARI, MARIALVA, Porto vitoria, Alto Paraíso, PEROLA, 
LONDRINA, TERRA RICA, SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, MARILENA , SÃO PEDRO DO PARANÁ, 
PARANAVAÍ, PARANAGUÁ, PINHALÃO, QUEDAS DO IGUAÇU, BOM SUCESSO, CAMPO LARGO,

 
 

 

7.2 Eixo Temático 2 – Acesso das pessoas com deficiência pa

 
1- Garantir contratação de tradutor/Intérprete de Libras com ensino supe

I, comprovada por instituições de 
para apoiar a Rede Intersetorial do Serviço Público, bem como ofertar Formação 
Continuada de ensino da Libras para servidores, profissionais 

 
14) Monitorar e fiscalizar as políticas públicas, envolvendo avaliação e acompan
deliberações das conferências anteriores, minimizando falhas na rede de atendimento municipal e 
estadual, como, por exemplo, número insuficiente de Defensores Públicos para atendimento à 
população com deficiência. Promover monitoramento e avali
entidades no que se refere às normas de acessibilidade das PCDs, bem como relacionados à
questões de cotas, promovendo divulgação das questões de acessibilidade em plataformas 
digitais de órgãos públicos, e divulgar 
Pessoas com Deficiência. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
KALORE,MARUMBI, RIO BOM, SABAUDIA, BOCAIUVA DO SUL, CERRO AZUL, TUNAS DO PARANÁ, INACIO, MARTINS, 
DOURADINA, GUARATUBA 
 
 
 

PROPOSTAS TOTAIS: 795 
Propostas sistematizadas: 107 
Elaboradas com a Comissão da V Conferência: Aline Jarschel de Oliveira
Apoio Técnico: Heloysa  

  
 

15) Propor a criação ou alteração de Leis municipais que assegurem os direitos das 
pessoas com deficiência, visando o acesso aos direitos e às políticas públicas, buscando 
a responsabilização em casos de seu descumprimento; bem como para
manutenção dos Conselhos dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
ABATIA, LAPA , LOBATO, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE 

16) Criar e implantar mecanismos de informação, integração e articulação entre os 
Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência a nível Nacional, Estadual e Municipal, 
realizando encontros e conexões com seus membros e usuários, buscando maior 
articulação e conhecimento de seus direitos e interlocução com os demais Conselhos 
existentes abrindo canais de discussão acerca das políticas públicas.  

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
SERTANÓPOLIS, MANDAGUARI, MARIALVA, Porto vitoria, Alto Paraíso, PEROLA, CHOPINZINHO, Vitorino, NOVA 
LONDRINA, TERRA RICA, SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, MARILENA , SÃO PEDRO DO PARANÁ, 
PARANAVAÍ, PARANAGUÁ, PINHALÃO, QUEDAS DO IGUAÇU, BOM SUCESSO, CAMPO LARGO,

Acesso das pessoas com deficiência para a construção de 
Políticas Públicas 

Garantir contratação de tradutor/Intérprete de Libras com ensino superior, proficiência Nível 
I, comprovada por instituições de certificação de proficiência no uso e ensino de Libras
para apoiar a Rede Intersetorial do Serviço Público, bem como ofertar Formação 
Continuada de ensino da Libras para servidores, profissionais das redes de atendimento, 

Monitorar e fiscalizar as políticas públicas, envolvendo avaliação e acompan
deliberações das conferências anteriores, minimizando falhas na rede de atendimento municipal e 
estadual, como, por exemplo, número insuficiente de Defensores Públicos para atendimento à 
população com deficiência. Promover monitoramento e avaliação de serviços, empresas e 
entidades no que se refere às normas de acessibilidade das PCDs, bem como relacionados à

de cotas, promovendo divulgação das questões de acessibilidade em plataformas 
digitais de órgãos públicos, e divulgar informações, deliberações e transparência relacionadas ás 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
KALORE,MARUMBI, RIO BOM, SABAUDIA, BOCAIUVA DO SUL, CERRO AZUL, TUNAS DO PARANÁ, INACIO, MARTINS, 

 
Elaboradas com a Comissão da V Conferência: Aline Jarschel de Oliveira
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15) Propor a criação ou alteração de Leis municipais que assegurem os direitos das 
pessoas com deficiência, visando o acesso aos direitos e às políticas públicas, buscando 

descumprimento; bem como para a legalidade da 
manutenção dos Conselhos dos Direitos das Pessoas com Deficiência.  

PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

mação, integração e articulação entre os 
Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência a nível Nacional, Estadual e Municipal, 
realizando encontros e conexões com seus membros e usuários, buscando maior 

rlocução com os demais Conselhos 
 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:  
CHOPINZINHO, Vitorino, NOVA 

LONDRINA, TERRA RICA, SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, MARILENA , SÃO PEDRO DO PARANÁ, 
PARANAVAÍ, PARANAGUÁ, PINHALÃO, QUEDAS DO IGUAÇU, BOM SUCESSO, CAMPO LARGO, RONDON 

ra a construção de 

rior, proficiência Nível 
certificação de proficiência no uso e ensino de Libras, 

para apoiar a Rede Intersetorial do Serviço Público, bem como ofertar Formação 
das redes de atendimento, 

Monitorar e fiscalizar as políticas públicas, envolvendo avaliação e acompanhamento das 
deliberações das conferências anteriores, minimizando falhas na rede de atendimento municipal e 
estadual, como, por exemplo, número insuficiente de Defensores Públicos para atendimento à 

ação de serviços, empresas e 
entidades no que se refere às normas de acessibilidade das PCDs, bem como relacionados às 

de cotas, promovendo divulgação das questões de acessibilidade em plataformas 
s, deliberações e transparência relacionadas ás 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
KALORE,MARUMBI, RIO BOM, SABAUDIA, BOCAIUVA DO SUL, CERRO AZUL, TUNAS DO PARANÁ, INACIO, MARTINS, 

Elaboradas com a Comissão da V Conferência: Aline Jarschel de Oliveira 



 
 
 

das OSC e demais serviços. A fim de possibilitar a quebra de barreiras comunicacionais
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
APUCARANA; NOVO ITACOLOMI; CAMPINA DA LAGOA; NOVA CANTÚ; MATELÂN
TAMANDARÉ; CAMPINA GRANDE DO SUL; CAMPO LARGO; CAMPO MAGRO; TUNAS DO PARANÁ; SANTA 
HELENA; SANTA TEREZINHA DO ITAIPU; 
GUARAPUAVA; PITANGA; PRUDENTÓPOLIS; RESERVA DO IGUAÇU; IBAITI; L
IGUAÇU; CAFEZAL DO SUL; TAPIRA; UMUARAMA; ALTO PIQUIRI; PATO BRANCO; PARAÍSO DO NORTE; 
ANTONINA; NOVA ESPERANÇA; PAIÇANDÚ; SANTA FÉ; IBIPORÃ; PÉROLA D’OESTE, RIO NEGRO; 
MANFRINÓPOLIS; VERÊ; BOA VENTURA DO SÃO ROQUE;GENERAL CARN
GUAPOREMA, INDIANÓPOLIS, JAPURA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, 
PALOTINA, TERRA ROXA 

2- Assegurar o acesso à educação da pessoa com deficiência nas diferentes modalidades e 
níveis de aprendizado ao longo da vida do sujeito, garantindo educação inclusiva no ensino 
regular com metodologia de ensino e aquisição de recursos didáticos, tecnologias 
assistivas e salas de recursos multifuncionais nas escolas, conforme necessidade 
específica do estudante com defi
possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, eliminar 
barreiras e promover a inclusão de forma concreta e integral. Implementar, nas grades 
curriculares do ensino fundamental, médio e superior, conteúdo ou disciplinas sobre 
inclusão e acessibilidade. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
AURORA; SERTANEJA; ARAUCÁRIA; SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS; SANTA TEREZINHA DO ITAIPU; BEL
CAROBA; SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE;
JAPURA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, PALOTINA, TERRA ROXA
 

3- Garantir um desenho universal de sociedade, propiciando adaptação razoáve
normativa ABNT 9050 de 2015
direito de ir e vir, com segurança e autonomia, nos órgãos públicos, áreas de lazer, 
estabelecimentos e instituições privadas, OSC e demais espaços de particip
Implantar a acessibilidade arquitetônica, urbanística e de transporte, por meio de políticas 
públicas voltadas para as Pessoas com Deficiência, que proporcionem condições gerais de 
acessibilidade à informação, à comunicação e às ajudas técnicas, bem 
adequação das Leis de novas construções (publicas e privadas). Garantir a participação de 
representantes e das Pessoas com Deficiência na construção e deliberação dos 
documentos e legislação relacionados a critérios de construção de vias e 
prédios públicos, para garantia de inclusão e acessibilidade nos projetos de engenharia e 
arquitetura. 

 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

APUCARANA, BOM SUCESSO, RIO BOM, ARARUNA, NOVA CANTU, RON

DA AMOREIRA, BALSA NOVA PALMAS, CAMPO MAGRO, RIO NEGRO, TIJUCAS DO SUL, SÃO JOSÉ DAS 

PALMEIRAS, CONGOINHAS, SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, BARRACÃO, SALGADO FILHO, NOVA ESPERANÇA 

DO SUDOESTE, PINHAL DE SÃO BENTO, PRANCHITA, SAL

RIO AZUL, BARRA DO JACARÉ, CARLÓPOLIS, CONSELHEIRO MAIRINK, SANTANA DO ITARARÉ, ESPIGÃO ALTO 

DO IGUAÇU, LARANJEIRAS DO SUL, VIRMOND, PORTO VITÓRIA, MARILUZ, UMUARAMA, CORONEL DOMINGO 

SOARES, ITAPEJARA DO OESTE, MARIÓPOLIS, VITORINO, PARAÍSO DO NORTE, MIRADOR, COLORADO, 

  
 

das OSC e demais serviços. A fim de possibilitar a quebra de barreiras comunicacionais

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
APUCARANA; NOVO ITACOLOMI; CAMPINA DA LAGOA; NOVA CANTÚ; MATELÂNDIA; SERTANEJA; ALMIRANTE 
TAMANDARÉ; CAMPINA GRANDE DO SUL; CAMPO LARGO; CAMPO MAGRO; TUNAS DO PARANÁ; SANTA 

ENA; SANTA TEREZINHA DO ITAIPU; SERTANEJA; SÃO JORGE DO OESTE; SALTO DO LONTRA; 
GUARAPUAVA; PITANGA; PRUDENTÓPOLIS; RESERVA DO IGUAÇU; IBAITI; LARANJEIRAS DO SUL; QUEDAS DO 
IGUAÇU; CAFEZAL DO SUL; TAPIRA; UMUARAMA; ALTO PIQUIRI; PATO BRANCO; PARAÍSO DO NORTE; 
ANTONINA; NOVA ESPERANÇA; PAIÇANDÚ; SANTA FÉ; IBIPORÃ; PÉROLA D’OESTE, RIO NEGRO; 
MANFRINÓPOLIS; VERÊ; BOA VENTURA DO SÃO ROQUE;GENERAL CARNEIRO, CIANORTE,CIDADE GAUCHA, 
GUAPOREMA, INDIANÓPOLIS, JAPURA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, 

Assegurar o acesso à educação da pessoa com deficiência nas diferentes modalidades e 
o da vida do sujeito, garantindo educação inclusiva no ensino 

regular com metodologia de ensino e aquisição de recursos didáticos, tecnologias 
assistivas e salas de recursos multifuncionais nas escolas, conforme necessidade 
específica do estudante com deficiência, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento 
possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, eliminar 
barreiras e promover a inclusão de forma concreta e integral. Implementar, nas grades 

fundamental, médio e superior, conteúdo ou disciplinas sobre 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
AURORA; SERTANEJA; ARAUCÁRIA; SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS; SANTA TEREZINHA DO ITAIPU; BEL
CAROBA; SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE; CIANORTE,CIDADE GAUCHA, GUAPOREMA, INDIANÓPOLIS, 
JAPURA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, PALOTINA, TERRA ROXA

Garantir um desenho universal de sociedade, propiciando adaptação razoáve
normativa ABNT 9050 de 2015, objetivando assegurar às Pessoas com Deficiências seu 
direito de ir e vir, com segurança e autonomia, nos órgãos públicos, áreas de lazer, 
estabelecimentos e instituições privadas, OSC e demais espaços de particip
Implantar a acessibilidade arquitetônica, urbanística e de transporte, por meio de políticas 
públicas voltadas para as Pessoas com Deficiência, que proporcionem condições gerais de 
acessibilidade à informação, à comunicação e às ajudas técnicas, bem 
adequação das Leis de novas construções (publicas e privadas). Garantir a participação de 
representantes e das Pessoas com Deficiência na construção e deliberação dos 
documentos e legislação relacionados a critérios de construção de vias e 
prédios públicos, para garantia de inclusão e acessibilidade nos projetos de engenharia e 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

APUCARANA, BOM SUCESSO, RIO BOM, ARARUNA, NOVA CANTU, RONCADOR, CONGOINHAS, SÃO SEBASTIÃO 

DA AMOREIRA, BALSA NOVA PALMAS, CAMPO MAGRO, RIO NEGRO, TIJUCAS DO SUL, SÃO JOSÉ DAS 

PALMEIRAS, CONGOINHAS, SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, BARRACÃO, SALGADO FILHO, NOVA ESPERANÇA 

DO SUDOESTE, PINHAL DE SÃO BENTO, PRANCHITA, SALTO DO LONTRA, GOIOXIM, PINHÃO, PRUDENTÓPOLIS, 

RIO AZUL, BARRA DO JACARÉ, CARLÓPOLIS, CONSELHEIRO MAIRINK, SANTANA DO ITARARÉ, ESPIGÃO ALTO 

DO IGUAÇU, LARANJEIRAS DO SUL, VIRMOND, PORTO VITÓRIA, MARILUZ, UMUARAMA, CORONEL DOMINGO 

MARIÓPOLIS, VITORINO, PARAÍSO DO NORTE, MIRADOR, COLORADO, 
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das OSC e demais serviços. A fim de possibilitar a quebra de barreiras comunicacionais. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
DIA; SERTANEJA; ALMIRANTE 

TAMANDARÉ; CAMPINA GRANDE DO SUL; CAMPO LARGO; CAMPO MAGRO; TUNAS DO PARANÁ; SANTA 
SERTANEJA; SÃO JORGE DO OESTE; SALTO DO LONTRA; 

ARANJEIRAS DO SUL; QUEDAS DO 
IGUAÇU; CAFEZAL DO SUL; TAPIRA; UMUARAMA; ALTO PIQUIRI; PATO BRANCO; PARAÍSO DO NORTE; 
ANTONINA; NOVA ESPERANÇA; PAIÇANDÚ; SANTA FÉ; IBIPORÃ; PÉROLA D’OESTE, RIO NEGRO; 

CIANORTE,CIDADE GAUCHA, 
GUAPOREMA, INDIANÓPOLIS, JAPURA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, 

Assegurar o acesso à educação da pessoa com deficiência nas diferentes modalidades e 
o da vida do sujeito, garantindo educação inclusiva no ensino 

regular com metodologia de ensino e aquisição de recursos didáticos, tecnologias 
assistivas e salas de recursos multifuncionais nas escolas, conforme necessidade 

ciência, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento 
possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, eliminar 
barreiras e promover a inclusão de forma concreta e integral. Implementar, nas grades 

fundamental, médio e superior, conteúdo ou disciplinas sobre 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: NOVA 
AURORA; SERTANEJA; ARAUCÁRIA; SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS; SANTA TEREZINHA DO ITAIPU; BELA VISTA DO 

CIANORTE,CIDADE GAUCHA, GUAPOREMA, INDIANÓPOLIS, 
JAPURA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, PALOTINA, TERRA ROXA 

Garantir um desenho universal de sociedade, propiciando adaptação razoável, conforme a 
, objetivando assegurar às Pessoas com Deficiências seu 

direito de ir e vir, com segurança e autonomia, nos órgãos públicos, áreas de lazer, 
estabelecimentos e instituições privadas, OSC e demais espaços de participação. 
Implantar a acessibilidade arquitetônica, urbanística e de transporte, por meio de políticas 
públicas voltadas para as Pessoas com Deficiência, que proporcionem condições gerais de 
acessibilidade à informação, à comunicação e às ajudas técnicas, bem como realizar a 
adequação das Leis de novas construções (publicas e privadas). Garantir a participação de 
representantes e das Pessoas com Deficiência na construção e deliberação dos 
documentos e legislação relacionados a critérios de construção de vias e espaços públicos, 
prédios públicos, para garantia de inclusão e acessibilidade nos projetos de engenharia e 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

CADOR, CONGOINHAS, SÃO SEBASTIÃO 

DA AMOREIRA, BALSA NOVA PALMAS, CAMPO MAGRO, RIO NEGRO, TIJUCAS DO SUL, SÃO JOSÉ DAS 

PALMEIRAS, CONGOINHAS, SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, BARRACÃO, SALGADO FILHO, NOVA ESPERANÇA 

TO DO LONTRA, GOIOXIM, PINHÃO, PRUDENTÓPOLIS, 

RIO AZUL, BARRA DO JACARÉ, CARLÓPOLIS, CONSELHEIRO MAIRINK, SANTANA DO ITARARÉ, ESPIGÃO ALTO 

DO IGUAÇU, LARANJEIRAS DO SUL, VIRMOND, PORTO VITÓRIA, MARILUZ, UMUARAMA, CORONEL DOMINGO 

MARIÓPOLIS, VITORINO, PARAÍSO DO NORTE, MIRADOR, COLORADO, 



 
 
 

PAIÇANDU, PORECATU, IBIPORÃ, LONDRINA, GUARAIÇA

INDIANÓPOLIS, JAPURA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, PALOTINA, 

TERRA ROXA 

 
4- Implantar no CRAS mecanismos para inclusão de Pessoas com deficiência, possibilitando 

a ampliação das redes sociais de apoio, com equipe técnica qualificada na proteção social 
básica e especial, e o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, políticas
públicas setoriais e órgãos de defesa de direitos, quando for o caso. Implantação e criação 
do projeto de inclusão social com os SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
vínculos), com oficinas, capacitação dos profissionais, oferta de novos serv
atendimentos voltados para as pessoas com deficiência dentro do SCFV, com destinação 
de vagas exclusivas, garantir a sua participação continuada de junto as atividades 
desenvolvidas pelo SCFV e pelo PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento 
Família); Implantar e/ou fortalecer Centros dias nos municípios.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
MANGUEIRINHA, CONTENDA, FOZ DO JORDÃO, PINHÃO, SENGÉS, CARAMBEÍ, CLEVELÂNDIA, PALMAS, SÃO 
JOÃO, SAUDADES DO IGUAÇU, VITORINO, QUATRO B
ESPERANÇA DO IGUAÇU, NOVA PRATA DO IGUAÇU, NOVA ESPERANÇA, PLANALTO, PITANGA IMBITUVA, 
FERNANDES PINHEIRO, MALLET, ARIRANHA DO IVAÍ, FIGUEIRA, GUAPIRANGA, JABOTI, JOAQUIM TÁVORA, 
LARANJEIRAS, NOVA LARANJEIRAS, PORTO BARREIRO, ALTO PARAÍSO, CAFEZAL DO SUL, PEROLA, SANTA 
CRUZ DE MONTE CASTELO, TAMBORA, QUERÊNCIA  DO NORTE, SANTA MÔNICA, CRUZEIRO DO SUL, 
PARANAVAÍ, SANTA FÉ,  IBIPORÃ.  

 

5- Garantir profissionais especializados, interdisc
diferentes níveis de atenção da área da saúde, com conhecimento das especificidades 
inerentes à pessoa com deficiência. Implantar Centros Especializados em Reabilitação 
(física, auditiva, visual, intelectual/TEA) par
concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, visando à promoção da 
equidade e ampliação do acesso aos usuários do SUS, observando as diretrizes dessa 
política. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RE
DO SUL; SABAÚDIA; UBIRATÃ; CATANDUVAS; BRAGANEY; ARAUCÁRIA; COLOMBO; DR. ULYSSES; 
SERRANÓPOLIS; SANTA HELENA; SANTA TEREZINHA DO ITAIPÚ; PLANALTO; SANTA IZABEL DO OESTE; 
AMPÉRE; BOA VENTURA DE SÃO ROQUE; GOIO
FERNANDES PINHEIRO; ARIRANHA DO IVAÍ; IVAIPORÃ; CARLÓPOLIS; CONSELHEIRO MAIRINK; GUAPIRAMA; 
BITURUNA; CASTRO; IPIRANGA; CLEVELÂNDIA; CORONEL VIVIDA; ITAUNA DO SUL; PARANAGUÁ; MARIALVA
 

6- Implementar políticas públicas de prevenção de deficiência e diagnóstico precoce para 
identificação de crianças com suspeita de deficiência ou transtorno, a fim de propiciar 
encaminhamento e atendimento especializado, para promover a qualidade de vida com 
atenção integral a saúde e o bem
acessibilidade de todos os equipamentos de saúde com estrutura adequada, equipe 
multidisciplinar capacitada e preparada para atender as demandadas.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONA
SUL; ARAUCÁRIA; PLANALTO; AMPÉRE; PRUDENTÓPOLIS; FER
PAULA FREITAS;    CASTRO;   MARIÓPOLIS; PARANAVAÍ

  
 

PAIÇANDU, PORECATU, IBIPORÃ, LONDRINA, GUARAIÇA, CIANORTE,CIDADE GAUCHA, GUAPOREMA, 

INDIANÓPOLIS, JAPURA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, PALOTINA, 

no CRAS mecanismos para inclusão de Pessoas com deficiência, possibilitando 
a ampliação das redes sociais de apoio, com equipe técnica qualificada na proteção social 
básica e especial, e o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, políticas
públicas setoriais e órgãos de defesa de direitos, quando for o caso. Implantação e criação 
do projeto de inclusão social com os SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
vínculos), com oficinas, capacitação dos profissionais, oferta de novos serv
atendimentos voltados para as pessoas com deficiência dentro do SCFV, com destinação 
de vagas exclusivas, garantir a sua participação continuada de junto as atividades 
desenvolvidas pelo SCFV e pelo PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento 
Família); Implantar e/ou fortalecer Centros dias nos municípios. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
MANGUEIRINHA, CONTENDA, FOZ DO JORDÃO, PINHÃO, SENGÉS, CARAMBEÍ, CLEVELÂNDIA, PALMAS, SÃO 

ES DO IGUAÇU, VITORINO, QUATRO BARRAS, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, VERÊ, BOA 
ESPERANÇA DO IGUAÇU, NOVA PRATA DO IGUAÇU, NOVA ESPERANÇA, PLANALTO, PITANGA IMBITUVA, 
FERNANDES PINHEIRO, MALLET, ARIRANHA DO IVAÍ, FIGUEIRA, GUAPIRANGA, JABOTI, JOAQUIM TÁVORA, 

ARANJEIRAS, NOVA LARANJEIRAS, PORTO BARREIRO, ALTO PARAÍSO, CAFEZAL DO SUL, PEROLA, SANTA 
CRUZ DE MONTE CASTELO, TAMBORA, QUERÊNCIA  DO NORTE, SANTA MÔNICA, CRUZEIRO DO SUL, 

Garantir profissionais especializados, interdisciplinares e ampliar os atendimentos nos 
diferentes níveis de atenção da área da saúde, com conhecimento das especificidades 
inerentes à pessoa com deficiência. Implantar Centros Especializados em Reabilitação 
(física, auditiva, visual, intelectual/TEA) para realização de diagnóstico, tratamento, 
concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, visando à promoção da 
equidade e ampliação do acesso aos usuários do SUS, observando as diretrizes dessa 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
DO SUL; SABAÚDIA; UBIRATÃ; CATANDUVAS; BRAGANEY; ARAUCÁRIA; COLOMBO; DR. ULYSSES; 
SERRANÓPOLIS; SANTA HELENA; SANTA TEREZINHA DO ITAIPÚ; PLANALTO; SANTA IZABEL DO OESTE; 
AMPÉRE; BOA VENTURA DE SÃO ROQUE; GOIOXIM;  PRUDENTÓPOLIS; RESERVA DO IGUAÇU; IMBITUVA; 
FERNANDES PINHEIRO; ARIRANHA DO IVAÍ; IVAIPORÃ; CARLÓPOLIS; CONSELHEIRO MAIRINK; GUAPIRAMA; 
BITURUNA; CASTRO; IPIRANGA; CLEVELÂNDIA; CORONEL VIVIDA; ITAUNA DO SUL; PARANAGUÁ; MARIALVA

s públicas de prevenção de deficiência e diagnóstico precoce para 
identificação de crianças com suspeita de deficiência ou transtorno, a fim de propiciar 
encaminhamento e atendimento especializado, para promover a qualidade de vida com 

aúde e o bem-estar das pessoas com deficiência. Assegurando 
acessibilidade de todos os equipamentos de saúde com estrutura adequada, equipe 
multidisciplinar capacitada e preparada para atender as demandadas.  

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
SUL; ARAUCÁRIA; PLANALTO; AMPÉRE; PRUDENTÓPOLIS; FERNANDES PINHEIRO;IVAIPORÃ; 

MARIÓPOLIS; PARANAVAÍ  
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CIANORTE,CIDADE GAUCHA, GUAPOREMA, 

INDIANÓPOLIS, JAPURA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, PALOTINA, 

no CRAS mecanismos para inclusão de Pessoas com deficiência, possibilitando 
a ampliação das redes sociais de apoio, com equipe técnica qualificada na proteção social 
básica e especial, e o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, políticas 
públicas setoriais e órgãos de defesa de direitos, quando for o caso. Implantação e criação 
do projeto de inclusão social com os SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
vínculos), com oficinas, capacitação dos profissionais, oferta de novos serviços. Ampliar os 
atendimentos voltados para as pessoas com deficiência dentro do SCFV, com destinação 
de vagas exclusivas, garantir a sua participação continuada de junto as atividades 
desenvolvidas pelo SCFV e pelo PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
MANGUEIRINHA, CONTENDA, FOZ DO JORDÃO, PINHÃO, SENGÉS, CARAMBEÍ, CLEVELÂNDIA, PALMAS, SÃO 

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, VERÊ, BOA 
ESPERANÇA DO IGUAÇU, NOVA PRATA DO IGUAÇU, NOVA ESPERANÇA, PLANALTO, PITANGA IMBITUVA, 
FERNANDES PINHEIRO, MALLET, ARIRANHA DO IVAÍ, FIGUEIRA, GUAPIRANGA, JABOTI, JOAQUIM TÁVORA, 

ARANJEIRAS, NOVA LARANJEIRAS, PORTO BARREIRO, ALTO PARAÍSO, CAFEZAL DO SUL, PEROLA, SANTA 
CRUZ DE MONTE CASTELO, TAMBORA, QUERÊNCIA  DO NORTE, SANTA MÔNICA, CRUZEIRO DO SUL, 

iplinares e ampliar os atendimentos nos 
diferentes níveis de atenção da área da saúde, com conhecimento das especificidades 
inerentes à pessoa com deficiência. Implantar Centros Especializados em Reabilitação 

a realização de diagnóstico, tratamento, 
concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, visando à promoção da 
equidade e ampliação do acesso aos usuários do SUS, observando as diretrizes dessa 

LACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: MARILÂNDIA 
DO SUL; SABAÚDIA; UBIRATÃ; CATANDUVAS; BRAGANEY; ARAUCÁRIA; COLOMBO; DR. ULYSSES; 
SERRANÓPOLIS; SANTA HELENA; SANTA TEREZINHA DO ITAIPÚ; PLANALTO; SANTA IZABEL DO OESTE; 

XIM;  PRUDENTÓPOLIS; RESERVA DO IGUAÇU; IMBITUVA; 
FERNANDES PINHEIRO; ARIRANHA DO IVAÍ; IVAIPORÃ; CARLÓPOLIS; CONSELHEIRO MAIRINK; GUAPIRAMA; 
BITURUNA; CASTRO; IPIRANGA; CLEVELÂNDIA; CORONEL VIVIDA; ITAUNA DO SUL; PARANAGUÁ; MARIALVA 

s públicas de prevenção de deficiência e diagnóstico precoce para 
identificação de crianças com suspeita de deficiência ou transtorno, a fim de propiciar 
encaminhamento e atendimento especializado, para promover a qualidade de vida com 

estar das pessoas com deficiência. Assegurando 
acessibilidade de todos os equipamentos de saúde com estrutura adequada, equipe 

 

DAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:  MARILÂNDIA DO 
PORÃ;     GUAPIRAMA; 



 
 
 

7- Garantir o cumprimento das legislações vigentes no âmbito da saúde
o acesso aos serviços de saúde, incluindo serviços de reabilitação, exames, consultas, 
dispensação de OPML (órteses, próteses e meios de locomoção), transporte adaptado, 
equoterapia, e outros, respeitando a priorização de atendimento 
deficiência. 
  
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
DO SUL; RIO BOM; BOCAIÚVA DO SUL; ARAUCÁRIA; DR. ULYSSES; SÃO JORGE DO OESTE; RESERVA DO 
IGUAÇU; IMBITUVA; FERNANDES PINHEIRO; IVAIPORÃ;
SUL; SÃO CARLOS DO IVAÍ; PARANAVAÍ; PONTAL DO PARANÁ; COLORADO; PORECATU; IBIPORÃ
  
 

8- Ofertar cursos de qualificação profissional e formação continuada sobre as temáticas de 
inclusão social e deficiência; Li
servidores municipais e estaduais; profissionais das redes de atendimento nos diferentes 
níveis de atenção, como SUS, SUAS, Rede de Proteção e Conselho Tutelar; de forma 
gratuita e acessível, para promoção de serviços de excelência aos usuários da política, 
com agilidade e prioridade nos atendimentos públicos a fim de facilitar o acesso de 
pessoas com deficiência às Políticas Públicas. 
estratégias, experiências e conhecimentos que colaborem para qualificar a gestão de 
políticas públicas de forma a contemplar a plena participação das pessoas com deficiência.

 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
MARIÓPOLIS, LINDOESTE, TEIXEIRA SOARES
PARANA, MUNHOZ DE MELO, BOA VISTA DA APARECIDA
CURITIBA, PORECATU, LAPA, ARAUCÁRIA, QUATRO BARRAS, MARMELEIRO, BOA VENTURA DO SÃO ROQUE, 
GUAMIRANGA, INÁCIO MARTINS, ROSÁRIO DO IVAÍ, ALTO PARAÍSO, CRUZEIRO DO OESTE, LOBATO, SANTA FÉ, 
SERTANÓPOLIS. 
 

9- Capacitar, através de cursos, palestras e debates;
seus direitos e sobre a necessidade de ocupar lugares
na construção e implementação de políticas públicas eficientes, estimulando
assumirem o papel de protagonistas da sua própria história, exigindo, inclusive, das 
Promotorias e Defensorias Públicas que a legislação seja cumprida 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
MARIÓPOLIS, LINDOESTE, TEIXEIRA SOARES
PARANA, MUNHOZ DE MELO, BOA VISTA DA APARECIDA
CURITIBA, PORECATU, LAPA, ARAUCÁRIA, QUATRO BARRAS, MARMELEIRO, BOA VENTURA DO SÃO ROQUE, 
GUAMIRANGA, INÁCIO MARTINS, ROSÁRIO DO IVAÍ, ALTO PARAÍSO, CRUZEIRO DO OESTE, LOBATO, SANTA FÉ, 
SERTANÓPOLIS.  
 

10- Elaborar diagnóstico municipal, relativo à pessoa com deficiência, doenças raras e 
degenerativas. Realizar levantamentos estatísticos em escolas municipais, postos de 
saúde e equipamentos da assistência social; utilizando base de dados do Cadastro Único e 
Sistema E-SUS, por exemplo, para mapeamento georreferenciado e para caracterização 
ampla da população com deficiência, instituições de atendimento, identificação de 
demandas junto às políticas públicas e sua inclusão em diferentes programas de 
atendimento e garantia de direitos
políticas públicas específicas e estabelecimento de prioridades, para atender as pessoas 
com deficiência e seus familiares, prevendo articulação entre secretarias.  
 

  
 

Garantir o cumprimento das legislações vigentes no âmbito da saúde pública, assegurando 
o acesso aos serviços de saúde, incluindo serviços de reabilitação, exames, consultas, 
dispensação de OPML (órteses, próteses e meios de locomoção), transporte adaptado, 
equoterapia, e outros, respeitando a priorização de atendimento 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
DO SUL; RIO BOM; BOCAIÚVA DO SUL; ARAUCÁRIA; DR. ULYSSES; SÃO JORGE DO OESTE; RESERVA DO 
IGUAÇU; IMBITUVA; FERNANDES PINHEIRO; IVAIPORÃ; MARQUINHO; CAFEZAL DO SUL; PALMEIRA; ITAÚNA DO 
SUL; SÃO CARLOS DO IVAÍ; PARANAVAÍ; PONTAL DO PARANÁ; COLORADO; PORECATU; IBIPORÃ

Ofertar cursos de qualificação profissional e formação continuada sobre as temáticas de 
inclusão social e deficiência; Libras, braile, acessibilidade e tecnologias assistivas; para 
servidores municipais e estaduais; profissionais das redes de atendimento nos diferentes 
níveis de atenção, como SUS, SUAS, Rede de Proteção e Conselho Tutelar; de forma 

promoção de serviços de excelência aos usuários da política, 
com agilidade e prioridade nos atendimentos públicos a fim de facilitar o acesso de 
pessoas com deficiência às Políticas Públicas. Fomentar a produção e a difusão de 

conhecimentos que colaborem para qualificar a gestão de 
políticas públicas de forma a contemplar a plena participação das pessoas com deficiência.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
SOARES, ITAMBE, CAMPO MOURÃO, CAMPINA DA LAGOA

BOA VISTA DA APARECIDA, FOZ DO JORDÃO, JAPIRA, WENCESLAU BRAZ
CURITIBA, PORECATU, LAPA, ARAUCÁRIA, QUATRO BARRAS, MARMELEIRO, BOA VENTURA DO SÃO ROQUE, 

, INÁCIO MARTINS, ROSÁRIO DO IVAÍ, ALTO PARAÍSO, CRUZEIRO DO OESTE, LOBATO, SANTA FÉ, 

cursos, palestras e debates; pessoas com deficiência
a necessidade de ocupar lugares e espaços de debates para auxiliar 

na construção e implementação de políticas públicas eficientes, estimulando
assumirem o papel de protagonistas da sua própria história, exigindo, inclusive, das 
Promotorias e Defensorias Públicas que a legislação seja cumprida em todas as esferas. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
TEIXEIRA SOARES, ITAMBE, CAMPO MOURÃO, CAMPINA DA LAGOA

BOA VISTA DA APARECIDA, FOZ DO JORDÃO, JAPIRA, WENCESLAU BRAZ
CURITIBA, PORECATU, LAPA, ARAUCÁRIA, QUATRO BARRAS, MARMELEIRO, BOA VENTURA DO SÃO ROQUE, 
GUAMIRANGA, INÁCIO MARTINS, ROSÁRIO DO IVAÍ, ALTO PARAÍSO, CRUZEIRO DO OESTE, LOBATO, SANTA FÉ, 

unicipal, relativo à pessoa com deficiência, doenças raras e 
degenerativas. Realizar levantamentos estatísticos em escolas municipais, postos de 
saúde e equipamentos da assistência social; utilizando base de dados do Cadastro Único e 

mplo, para mapeamento georreferenciado e para caracterização 
ampla da população com deficiência, instituições de atendimento, identificação de 
demandas junto às políticas públicas e sua inclusão em diferentes programas de 
atendimento e garantia de direitos; além de subsidiar a criação de planos estratégicos, 
políticas públicas específicas e estabelecimento de prioridades, para atender as pessoas 
com deficiência e seus familiares, prevendo articulação entre secretarias.  
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pública, assegurando 
o acesso aos serviços de saúde, incluindo serviços de reabilitação, exames, consultas, 
dispensação de OPML (órteses, próteses e meios de locomoção), transporte adaptado, 
equoterapia, e outros, respeitando a priorização de atendimento para pessoas com 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: MARILÂNDIA 
DO SUL; RIO BOM; BOCAIÚVA DO SUL; ARAUCÁRIA; DR. ULYSSES; SÃO JORGE DO OESTE; RESERVA DO 

MARQUINHO; CAFEZAL DO SUL; PALMEIRA; ITAÚNA DO 
SUL; SÃO CARLOS DO IVAÍ; PARANAVAÍ; PONTAL DO PARANÁ; COLORADO; PORECATU; IBIPORÃ 

Ofertar cursos de qualificação profissional e formação continuada sobre as temáticas de 
bras, braile, acessibilidade e tecnologias assistivas; para 

servidores municipais e estaduais; profissionais das redes de atendimento nos diferentes 
níveis de atenção, como SUS, SUAS, Rede de Proteção e Conselho Tutelar; de forma 

promoção de serviços de excelência aos usuários da política, 
com agilidade e prioridade nos atendimentos públicos a fim de facilitar o acesso de 

Fomentar a produção e a difusão de 
conhecimentos que colaborem para qualificar a gestão de 

políticas públicas de forma a contemplar a plena participação das pessoas com deficiência. 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
CAMPINA DA LAGOA, SÃO PEDRO DO 

WENCESLAU BRAZ, INAJA, 
CURITIBA, PORECATU, LAPA, ARAUCÁRIA, QUATRO BARRAS, MARMELEIRO, BOA VENTURA DO SÃO ROQUE, 

, INÁCIO MARTINS, ROSÁRIO DO IVAÍ, ALTO PARAÍSO, CRUZEIRO DO OESTE, LOBATO, SANTA FÉ, 

pessoas com deficiência para conhecer 
e debates para auxiliar 

na construção e implementação de políticas públicas eficientes, estimulando-as a 
assumirem o papel de protagonistas da sua própria história, exigindo, inclusive, das 

em todas as esferas.  

PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
CAMPINA DA LAGOA, SÃO PEDRO DO 

WENCESLAU BRAZ, INAJA, 
CURITIBA, PORECATU, LAPA, ARAUCÁRIA, QUATRO BARRAS, MARMELEIRO, BOA VENTURA DO SÃO ROQUE, 
GUAMIRANGA, INÁCIO MARTINS, ROSÁRIO DO IVAÍ, ALTO PARAÍSO, CRUZEIRO DO OESTE, LOBATO, SANTA FÉ, 

unicipal, relativo à pessoa com deficiência, doenças raras e 
degenerativas. Realizar levantamentos estatísticos em escolas municipais, postos de 
saúde e equipamentos da assistência social; utilizando base de dados do Cadastro Único e 

mplo, para mapeamento georreferenciado e para caracterização 
ampla da população com deficiência, instituições de atendimento, identificação de 
demandas junto às políticas públicas e sua inclusão em diferentes programas de 

; além de subsidiar a criação de planos estratégicos, 
políticas públicas específicas e estabelecimento de prioridades, para atender as pessoas 
com deficiência e seus familiares, prevendo articulação entre secretarias.   



 
 
 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOST
SEBASTIÃO DA AMOREIRA, MUNHOZ DE MELO, IBEMA, SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, AGIDOS DO SUL, 
CARTÓPOLIS, PIRAQUARA, QUITANDINHA, TEIXEIRA SOARES, NOVAS LARANJEIRAS, SÃO PEDRO DO PARANÁ, 
CRUZEIRO DO SUL, COLORADO, MANDAGUAÇU, MANDAGUARI, MARINGÁ

 
11- Implantar ou regularizar rede de transporte coletivo com acessibilidade para as pessoas 

com deficiência, para viabilizar acesso ao direito ao transporte e mobilidade urbana das 
Pessoas com Deficiência, previsto no 
Promover melhorias no transporte coletivo e no transporte escolar, através da renovação e 
manutenção dos ônibus, oferecendo transporte confortável, seguro e adaptado para todas 
as deficiências (física, intelectual/TEA, visual e auditiva). Criar e implantar no transporte 
público, sensores compatíveis com aplicativos para acesso à localização, elevadores, e 
dispositivos de voz para acessibilidade. Melhorar a acessibilidade nos pontos de ônibus, 
bem como promover a capacitação de todos os profissionais que realizam o atendimento 
do transporte público. 
  
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
IVAIPORÃ, UMUARAMA, CHOPINZINHO
MOURÃO,SAPOPEMA, PIRAQUARA, RIO NEGRO
DA AMOREIRA, SÃO JORGE DO OESTE, JOAQUIM TAVORA, SIQUEIRA CAMPOS, BITURUNA, GENERAL 
CARNEIRO, ROLANDIA, CIANORTE,CIDADE GAUCHA, GUAPOREMA, INDIANÓPOLIS
RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, PALOTINA, TERRA ROXA
 

12- Criar órgão de apoio permanente às políticas públicas da pessoa com deficiência (em 
âmbito estadual e municipal), reunindo equipe técnica capacitada e especializada, 
sejam preferencialmente pessoas com deficiência, para orientar a regulamentação e 
implementação destas políticas, sendo interface entre a lei, usuários e prestadores de 
serviço (seja na forma de um “núcleo de acessibilidade”, “câmara técnica”, 
assessoria/departamento ou “secretaria” específica). Planejar ações para a execução 
através da organização do aparelho administrativo bem como dos recursos humanos, 
financeiros, materiais e tecnológicos, com vistas a atingir os objetivos da política pública.
Implantar uma coordenadoria específica, tendo uma pessoa de referência para 
atendimento especializado a pessoas com deficiência, de modo a orientar e direcionar as 
demandas desse público, garantindo prioridade no atendimento seja na área da saúde, 
assistência social, educação, h

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
PARANÁ, FRANCISCO BELTÃO, VERÊ, BARRACÃO, DOIS VIZINHOS, NOVA PRATA DO IGUAÇU, PRANHITA, 
CAMPINHA DO SIMÃO, GUARAPUAVA,, RESERVA DO IGUAÇU, TEIXEIRAS SOARES, ROSÁRIO DO IVÁI, JABOTI, 
JAPIRA, SIQUEIRA CAMPOS, GUARANIAÇU, MARQUINHO, PORTO BARREIRO, ANTONIO OLINTO, UNIÃO DA 
VITÓRIA, CRUZEIRO DO OESTE, CLEVELANDIA, CORONEL DOMINGOS SOARES, PATO BRANCO, 
IGUAÇU, SULINA, JARDIM OLINDA, NOVA LONDRINA, TERRA RICA, PLANALTINA DO PARANÁ, SANTA CRUZ DE 
MONTE CASTELO, SANTA IZABEL DO IVAÍ, PARAÍSO DO NORTE, SÃO CARLOS DO IVAÍ, TAMBORA, SANTO 
ANTÔNIO DO CAIUÁ, CRUZEIRO DO SUL, MIRADOR, GUARAQUEÇABA, MOR
MARIALVA, MARINGÁ, SANTA FÉ, SANTA INÊS, ROLANDIA
INDIANÓPOLIS, JAPURA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, PALOTINA, 
TERRA ROXA 

13- Fortalecer a intersetorialidade e a tran
Saúde, Previdência e Assistência Social, entre outros setores, em todos os níveis de 
governo e entre todos os poderes, de forma a promover a publicidade de informações, o 
fortalecimento da rede de proteção, 
Pessoa com Deficiência Fiscalizar que as Políticas Públicas sejam transdisciplinares e que 
promovam condições equitativas e inclusivas, para que todas as Pessoas com Deficiência 

  
 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
SEBASTIÃO DA AMOREIRA, MUNHOZ DE MELO, IBEMA, SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, AGIDOS DO SUL, 
CARTÓPOLIS, PIRAQUARA, QUITANDINHA, TEIXEIRA SOARES, NOVAS LARANJEIRAS, SÃO PEDRO DO PARANÁ, 

RADO, MANDAGUAÇU, MANDAGUARI, MARINGÁ.  

Implantar ou regularizar rede de transporte coletivo com acessibilidade para as pessoas 
com deficiência, para viabilizar acesso ao direito ao transporte e mobilidade urbana das 
Pessoas com Deficiência, previsto no estatuto da Pessoa com Deficiência
Promover melhorias no transporte coletivo e no transporte escolar, através da renovação e 
manutenção dos ônibus, oferecendo transporte confortável, seguro e adaptado para todas 

ctual/TEA, visual e auditiva). Criar e implantar no transporte 
público, sensores compatíveis com aplicativos para acesso à localização, elevadores, e 
dispositivos de voz para acessibilidade. Melhorar a acessibilidade nos pontos de ônibus, 

a capacitação de todos os profissionais que realizam o atendimento 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA, PALMAS, MARILENA, APUCARANA

RIO NEGRO, BELA VISTA DO CAROBA, PÉROLA D’OESTE, SÃO SEBASTIÃO 
DA AMOREIRA, SÃO JORGE DO OESTE, JOAQUIM TAVORA, SIQUEIRA CAMPOS, BITURUNA, GENERAL 

CIANORTE,CIDADE GAUCHA, GUAPOREMA, INDIANÓPOLIS
RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, PALOTINA, TERRA ROXA 

Criar órgão de apoio permanente às políticas públicas da pessoa com deficiência (em 
âmbito estadual e municipal), reunindo equipe técnica capacitada e especializada, 
sejam preferencialmente pessoas com deficiência, para orientar a regulamentação e 
implementação destas políticas, sendo interface entre a lei, usuários e prestadores de 
serviço (seja na forma de um “núcleo de acessibilidade”, “câmara técnica”, 

ia/departamento ou “secretaria” específica). Planejar ações para a execução 
através da organização do aparelho administrativo bem como dos recursos humanos, 
financeiros, materiais e tecnológicos, com vistas a atingir os objetivos da política pública.

ntar uma coordenadoria específica, tendo uma pessoa de referência para 
atendimento especializado a pessoas com deficiência, de modo a orientar e direcionar as 
demandas desse público, garantindo prioridade no atendimento seja na área da saúde, 

habitação, esporte cultura e lazer e demais áreas afins. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
PARANÁ, FRANCISCO BELTÃO, VERÊ, BARRACÃO, DOIS VIZINHOS, NOVA PRATA DO IGUAÇU, PRANHITA, 

HA DO SIMÃO, GUARAPUAVA,, RESERVA DO IGUAÇU, TEIXEIRAS SOARES, ROSÁRIO DO IVÁI, JABOTI, 
JAPIRA, SIQUEIRA CAMPOS, GUARANIAÇU, MARQUINHO, PORTO BARREIRO, ANTONIO OLINTO, UNIÃO DA 
VITÓRIA, CRUZEIRO DO OESTE, CLEVELANDIA, CORONEL DOMINGOS SOARES, PATO BRANCO, 
IGUAÇU, SULINA, JARDIM OLINDA, NOVA LONDRINA, TERRA RICA, PLANALTINA DO PARANÁ, SANTA CRUZ DE 
MONTE CASTELO, SANTA IZABEL DO IVAÍ, PARAÍSO DO NORTE, SÃO CARLOS DO IVAÍ, TAMBORA, SANTO 
ANTÔNIO DO CAIUÁ, CRUZEIRO DO SUL, MIRADOR, GUARAQUEÇABA, MORRETES, MANDAGUARI, MARIALVA, 
MARIALVA, MARINGÁ, SANTA FÉ, SANTA INÊS, ROLANDIA, CIANORTE,CIDADE GAUCHA, GUAPOREMA, 
INDIANÓPOLIS, JAPURA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, PALOTINA, 

Fortalecer a intersetorialidade e a transversalidade das políticas públicas de Educação, 
Saúde, Previdência e Assistência Social, entre outros setores, em todos os níveis de 
governo e entre todos os poderes, de forma a promover a publicidade de informações, o 
fortalecimento da rede de proteção, a conscientização e a efetivação dos direitos da 
Pessoa com Deficiência Fiscalizar que as Políticas Públicas sejam transdisciplinares e que 
promovam condições equitativas e inclusivas, para que todas as Pessoas com Deficiência 
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PROPOSTA SISTEMATIZADA: IBEMA, SÃO  
SEBASTIÃO DA AMOREIRA, MUNHOZ DE MELO, IBEMA, SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, AGIDOS DO SUL, 
CARTÓPOLIS, PIRAQUARA, QUITANDINHA, TEIXEIRA SOARES, NOVAS LARANJEIRAS, SÃO PEDRO DO PARANÁ, 

Implantar ou regularizar rede de transporte coletivo com acessibilidade para as pessoas 
com deficiência, para viabilizar acesso ao direito ao transporte e mobilidade urbana das 

estatuto da Pessoa com Deficiência- Lei 13.146. 
Promover melhorias no transporte coletivo e no transporte escolar, através da renovação e 
manutenção dos ônibus, oferecendo transporte confortável, seguro e adaptado para todas 

ctual/TEA, visual e auditiva). Criar e implantar no transporte 
público, sensores compatíveis com aplicativos para acesso à localização, elevadores, e 
dispositivos de voz para acessibilidade. Melhorar a acessibilidade nos pontos de ônibus, 

a capacitação de todos os profissionais que realizam o atendimento 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: PINHÃO, 
APUCARANA, RIO BOM,CAMPO 

PÉROLA D’OESTE, SÃO SEBASTIÃO 
DA AMOREIRA, SÃO JORGE DO OESTE, JOAQUIM TAVORA, SIQUEIRA CAMPOS, BITURUNA, GENERAL 

CIANORTE,CIDADE GAUCHA, GUAPOREMA, INDIANÓPOLIS, JAPURA, JUSSARA, 

Criar órgão de apoio permanente às políticas públicas da pessoa com deficiência (em 
âmbito estadual e municipal), reunindo equipe técnica capacitada e especializada, que 
sejam preferencialmente pessoas com deficiência, para orientar a regulamentação e 
implementação destas políticas, sendo interface entre a lei, usuários e prestadores de 
serviço (seja na forma de um “núcleo de acessibilidade”, “câmara técnica”, 

ia/departamento ou “secretaria” específica). Planejar ações para a execução 
através da organização do aparelho administrativo bem como dos recursos humanos, 
financeiros, materiais e tecnológicos, com vistas a atingir os objetivos da política pública. 

ntar uma coordenadoria específica, tendo uma pessoa de referência para 
atendimento especializado a pessoas com deficiência, de modo a orientar e direcionar as 
demandas desse público, garantindo prioridade no atendimento seja na área da saúde, 

ultura e lazer e demais áreas afins.  

PROPOSTA SISTEMATIZADA: TUNAS DO 
PARANÁ, FRANCISCO BELTÃO, VERÊ, BARRACÃO, DOIS VIZINHOS, NOVA PRATA DO IGUAÇU, PRANHITA, 

HA DO SIMÃO, GUARAPUAVA,, RESERVA DO IGUAÇU, TEIXEIRAS SOARES, ROSÁRIO DO IVÁI, JABOTI, 
JAPIRA, SIQUEIRA CAMPOS, GUARANIAÇU, MARQUINHO, PORTO BARREIRO, ANTONIO OLINTO, UNIÃO DA 
VITÓRIA, CRUZEIRO DO OESTE, CLEVELANDIA, CORONEL DOMINGOS SOARES, PATO BRANCO, SAUDADE DO 
IGUAÇU, SULINA, JARDIM OLINDA, NOVA LONDRINA, TERRA RICA, PLANALTINA DO PARANÁ, SANTA CRUZ DE 
MONTE CASTELO, SANTA IZABEL DO IVAÍ, PARAÍSO DO NORTE, SÃO CARLOS DO IVAÍ, TAMBORA, SANTO 

RETES, MANDAGUARI, MARIALVA, 
CIANORTE,CIDADE GAUCHA, GUAPOREMA, 

INDIANÓPOLIS, JAPURA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, PALOTINA, 

sversalidade das políticas públicas de Educação, 
Saúde, Previdência e Assistência Social, entre outros setores, em todos os níveis de 
governo e entre todos os poderes, de forma a promover a publicidade de informações, o 

a conscientização e a efetivação dos direitos da 
Pessoa com Deficiência Fiscalizar que as Políticas Públicas sejam transdisciplinares e que 
promovam condições equitativas e inclusivas, para que todas as Pessoas com Deficiência 



 
 
 

possam vivenciar a plena cidadania.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
PARANÁ, FRANCISCO BELTÃO, VERÊ, BARRACÃO, DOIS VIZINHOS, NOVA PRATA DO IGUAÇU, PRANHITA, 
CAMPINHA DO SIMÃO, GUARAPUAVA,, RESERVA DO IGUAÇU, TEIXEIRAS SOARES, ROSÁ
JAPIRA, SIQUEIRA CAMPOS, GUARANIAÇU, MARQUINHO, PORTO BARREIRO, ANTONIO OLINTO, UNIÃO DA 
VITÓRIA, CRUZEIRO DO OESTE, CLEVELANDIA, CORONEL DOMINGOS SOARES, PATO BRANCO, SAUDADE DO 
IGUAÇU, SULINA, JARDIM OLINDA, NOVA LONDRINA, TERRA RICA
MONTE CASTELO, SANTA IZABEL DO IVAÍ, PARAÍSO DO NORTE, SÃO CARLOS DO IVAÍ, TAMBORA, SANTO 
ANTÔNIO DO CAIUÁ, CRUZEIRO DO SUL, MIRADOR, GUARAQUEÇABA, MORRETES, MANDAGUARI, MARIALVA, 
MARIALVA, MARINGÁ, SANTA FÉ, SANTA INÊ
INDIANÓPOLIS, JAPURA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, PALOTINA, 
TERRA ROXA 

14- Garantir a universalização de políticas e garantias aos direitos fundamentais e o respeito às 
atividades, implementar e regulamentar as leis existentes no município para políticas 
públicas nas áreas de transporte, esporte, cultura, educação, entre outros, permitindo cada 
vez mais, de forma progressiva, a inclusão da pessoa com deficiência no acesso a bens e 
serviços, através de uma ampla conscientização local em todos os meios de comunicação 
junto a sociedade organizada, empresas privadas e poder publico. Solicitar ao poder 
público que determine prazos para cumprimento das leis municipais, atualmente vigentes, 
que versam sobre ações em matéria de direitos as pessoas com deficiência.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
PARANÁ, FRANCISCO BELTÃO, VERÊ, BARRACÃO, DOIS VIZINHOS, NOVA PRATA DO IGUAÇU, PRANHITA, 
CAMPINHA DO SIMÃO, GUARAPUAVA,, RESERVA DO IGUAÇU, TEIXEIRAS SOARES, ROSÁRIO DO IVÁI, JABOTI, 
JAPIRA, SIQUEIRA CAMPOS, GUARANIAÇU, MARQUINHO, PORTO BARREIRO, ANTONIO OLINTO, UNIÃO DA 
VITÓRIA, CRUZEIRO DO OESTE, CLEVELANDIA, CORONEL DOMINGOS SOARES, PATO BRANCO, S
IGUAÇU, SULINA, JARDIM OLINDA, NOVA LONDRINA, TERRA RICA, PLANALTINA DO PARANÁ, SANTA CRUZ DE 
MONTE CASTELO, SANTA IZABEL DO IVAÍ, PARAÍSO DO NORTE, SÃO CARLOS DO IVAÍ, TAMBORA, SANTO 
ANTÔNIO DO CAIUÁ, CRUZEIRO DO SUL, MIRADOR, GUARAQUEÇABA, MORR
MARIALVA, MARINGÁ, SANTA FÉ, SANTA INÊS, ROLANDIA
INDIANÓPOLIS, JAPURA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, PALOTINA, 
TERRA ROXA 

15- Criar e executar espaços de lazer com ace
(praças,adaptações de brinquedos, teatro, etc), bemcomocriar espaço/centro 
multiuso e acessível, com treinamento dos profissionais envolvidos em atendimento 
especializado, objetivando oportunizar oficina
pessoas com deficiência; promover eventos sócio
com Deficiência, na construção e divulgação, permitindo o acesso efetivo e assertivo, 
ampliando as tomadas de decisões para
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
PARAÍSO DO NORTE, APUCARANA, PORECATU, ADRIANOPOLIS, ITAPEROÇU, REBOUÇAS, GUAPIRAMA, 
PAIÇANDU, LONDRINA. 
 

16- Fortalecer a política de cuidados em saúde mental para adultos com deficiência intelectual 
e Transtorno do Espectro Autista
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
COLOMBO; CARLÓPOLIS; QUEDAS DO IGUAÇU
 

17- Fortalecer o Programa Saúde na Escola, acrescentando a identificação do atraso no 
desenvolvimento motor, viabilizando intervenções e encaminhamentos precisos e 

  
 

dania. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA
PARANÁ, FRANCISCO BELTÃO, VERÊ, BARRACÃO, DOIS VIZINHOS, NOVA PRATA DO IGUAÇU, PRANHITA, 
CAMPINHA DO SIMÃO, GUARAPUAVA,, RESERVA DO IGUAÇU, TEIXEIRAS SOARES, ROSÁ
JAPIRA, SIQUEIRA CAMPOS, GUARANIAÇU, MARQUINHO, PORTO BARREIRO, ANTONIO OLINTO, UNIÃO DA 
VITÓRIA, CRUZEIRO DO OESTE, CLEVELANDIA, CORONEL DOMINGOS SOARES, PATO BRANCO, SAUDADE DO 
IGUAÇU, SULINA, JARDIM OLINDA, NOVA LONDRINA, TERRA RICA, PLANALTINA DO PARANÁ, SANTA CRUZ DE 
MONTE CASTELO, SANTA IZABEL DO IVAÍ, PARAÍSO DO NORTE, SÃO CARLOS DO IVAÍ, TAMBORA, SANTO 
ANTÔNIO DO CAIUÁ, CRUZEIRO DO SUL, MIRADOR, GUARAQUEÇABA, MORRETES, MANDAGUARI, MARIALVA, 
MARIALVA, MARINGÁ, SANTA FÉ, SANTA INÊS, ROLANDIA. CIANORTE,CIDADE GAUCHA, GUAPOREMA, 
INDIANÓPOLIS, JAPURA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, PALOTINA, 

Garantir a universalização de políticas e garantias aos direitos fundamentais e o respeito às 
mplementar e regulamentar as leis existentes no município para políticas 

públicas nas áreas de transporte, esporte, cultura, educação, entre outros, permitindo cada 
vez mais, de forma progressiva, a inclusão da pessoa com deficiência no acesso a bens e 

viços, através de uma ampla conscientização local em todos os meios de comunicação 
junto a sociedade organizada, empresas privadas e poder publico. Solicitar ao poder 
público que determine prazos para cumprimento das leis municipais, atualmente vigentes, 
ue versam sobre ações em matéria de direitos as pessoas com deficiência.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
PARANÁ, FRANCISCO BELTÃO, VERÊ, BARRACÃO, DOIS VIZINHOS, NOVA PRATA DO IGUAÇU, PRANHITA, 

A DO SIMÃO, GUARAPUAVA,, RESERVA DO IGUAÇU, TEIXEIRAS SOARES, ROSÁRIO DO IVÁI, JABOTI, 
JAPIRA, SIQUEIRA CAMPOS, GUARANIAÇU, MARQUINHO, PORTO BARREIRO, ANTONIO OLINTO, UNIÃO DA 
VITÓRIA, CRUZEIRO DO OESTE, CLEVELANDIA, CORONEL DOMINGOS SOARES, PATO BRANCO, S
IGUAÇU, SULINA, JARDIM OLINDA, NOVA LONDRINA, TERRA RICA, PLANALTINA DO PARANÁ, SANTA CRUZ DE 
MONTE CASTELO, SANTA IZABEL DO IVAÍ, PARAÍSO DO NORTE, SÃO CARLOS DO IVAÍ, TAMBORA, SANTO 
ANTÔNIO DO CAIUÁ, CRUZEIRO DO SUL, MIRADOR, GUARAQUEÇABA, MORRETES, MANDAGUARI, MARIALVA, 
MARIALVA, MARINGÁ, SANTA FÉ, SANTA INÊS, ROLANDIA, CIANORTE,CIDADE GAUCHA, GUAPOREMA, 
INDIANÓPOLIS, JAPURA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, PALOTINA, 

Criar e executar espaços de lazer com acessibilidade para as pessoas com deficiência 
(praças,adaptações de brinquedos, teatro, etc), bemcomocriar espaço/centro 
multiuso e acessível, com treinamento dos profissionais envolvidos em atendimento 
especializado, objetivando oportunizar oficinas de dança, música, teatro, etc, voltadas as 
pessoas com deficiência; promover eventos sócio-culturais, com participação das Pessoas 
com Deficiência, na construção e divulgação, permitindo o acesso efetivo e assertivo, 
ampliando as tomadas de decisões para este público na promover a inclusão social.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
PARAÍSO DO NORTE, APUCARANA, PORECATU, ADRIANOPOLIS, ITAPEROÇU, REBOUÇAS, GUAPIRAMA, 

ica de cuidados em saúde mental para adultos com deficiência intelectual 
e Transtorno do Espectro Autista 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
COLOMBO; CARLÓPOLIS; QUEDAS DO IGUAÇU;  

a Saúde na Escola, acrescentando a identificação do atraso no 
desenvolvimento motor, viabilizando intervenções e encaminhamentos precisos e 
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PROPOSTA SISTEMATIZADA: TUNAS DO 
PARANÁ, FRANCISCO BELTÃO, VERÊ, BARRACÃO, DOIS VIZINHOS, NOVA PRATA DO IGUAÇU, PRANHITA, 
CAMPINHA DO SIMÃO, GUARAPUAVA,, RESERVA DO IGUAÇU, TEIXEIRAS SOARES, ROSÁRIO DO IVÁI, JABOTI, 
JAPIRA, SIQUEIRA CAMPOS, GUARANIAÇU, MARQUINHO, PORTO BARREIRO, ANTONIO OLINTO, UNIÃO DA 
VITÓRIA, CRUZEIRO DO OESTE, CLEVELANDIA, CORONEL DOMINGOS SOARES, PATO BRANCO, SAUDADE DO 

, PLANALTINA DO PARANÁ, SANTA CRUZ DE 
MONTE CASTELO, SANTA IZABEL DO IVAÍ, PARAÍSO DO NORTE, SÃO CARLOS DO IVAÍ, TAMBORA, SANTO 
ANTÔNIO DO CAIUÁ, CRUZEIRO DO SUL, MIRADOR, GUARAQUEÇABA, MORRETES, MANDAGUARI, MARIALVA, 

CIANORTE,CIDADE GAUCHA, GUAPOREMA, 
INDIANÓPOLIS, JAPURA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, PALOTINA, 

Garantir a universalização de políticas e garantias aos direitos fundamentais e o respeito às 
mplementar e regulamentar as leis existentes no município para políticas 

públicas nas áreas de transporte, esporte, cultura, educação, entre outros, permitindo cada 
vez mais, de forma progressiva, a inclusão da pessoa com deficiência no acesso a bens e 

viços, através de uma ampla conscientização local em todos os meios de comunicação 
junto a sociedade organizada, empresas privadas e poder publico. Solicitar ao poder 
público que determine prazos para cumprimento das leis municipais, atualmente vigentes, 
ue versam sobre ações em matéria de direitos as pessoas com deficiência. 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: TUNAS DO 
PARANÁ, FRANCISCO BELTÃO, VERÊ, BARRACÃO, DOIS VIZINHOS, NOVA PRATA DO IGUAÇU, PRANHITA, 

A DO SIMÃO, GUARAPUAVA,, RESERVA DO IGUAÇU, TEIXEIRAS SOARES, ROSÁRIO DO IVÁI, JABOTI, 
JAPIRA, SIQUEIRA CAMPOS, GUARANIAÇU, MARQUINHO, PORTO BARREIRO, ANTONIO OLINTO, UNIÃO DA 
VITÓRIA, CRUZEIRO DO OESTE, CLEVELANDIA, CORONEL DOMINGOS SOARES, PATO BRANCO, SAUDADE DO 
IGUAÇU, SULINA, JARDIM OLINDA, NOVA LONDRINA, TERRA RICA, PLANALTINA DO PARANÁ, SANTA CRUZ DE 
MONTE CASTELO, SANTA IZABEL DO IVAÍ, PARAÍSO DO NORTE, SÃO CARLOS DO IVAÍ, TAMBORA, SANTO 

ETES, MANDAGUARI, MARIALVA, 
CIANORTE,CIDADE GAUCHA, GUAPOREMA, 

INDIANÓPOLIS, JAPURA, JUSSARA, RONDON, TAPEJARA, TERRA BOA, TUNEIRAS DO OESTE, PALOTINA, 

ssibilidade para as pessoas com deficiência 
(praças,adaptações de brinquedos, teatro, etc), bemcomocriar espaço/centro cultural 
multiuso e acessível, com treinamento dos profissionais envolvidos em atendimento 

s de dança, música, teatro, etc, voltadas as 
culturais, com participação das Pessoas 

com Deficiência, na construção e divulgação, permitindo o acesso efetivo e assertivo, 
este público na promover a inclusão social. 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: PINHÃO, 
PARAÍSO DO NORTE, APUCARANA, PORECATU, ADRIANOPOLIS, ITAPEROÇU, REBOUÇAS, GUAPIRAMA, 

ica de cuidados em saúde mental para adultos com deficiência intelectual 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: CURITIBA; 

a Saúde na Escola, acrescentando a identificação do atraso no 
desenvolvimento motor, viabilizando intervenções e encaminhamentos precisos e 



 
 
 

resolutivos.  
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
SUCESSO 

 
18- Ampliar e aprimorar a oferta do atendimento educacional especializado e multidisciplinar 

em todos os níveis e modalidades de ensino, de acordo com a Política Nacional de 
Educação Especial e na perspectiva da educação inclusiva, 
permanência em educação. Fomentar a criação do setor de Educação Especial dentro da 
SME, responsável pela orientação e encaminhamentos, assegurando os atendimentos 
educacionais especializados nas escolas regulares.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACION
MATELÂNDIA; MANDIRITUBA; PLANALTO; PRANCHITA; PRUDENTÓPOLIS
 

19- Instituir, progressivamente, o ensino da Libras como componente curricular obrigatório na 
Educação Básica, Fundamental, Nível Médio e Superior para atender aos pri
14.191/2021, que insere a Educação Bilíngue de Surdos como modalidade independente 
de ensino, e gradativamente aumentar a oferta desta modalidade em todas as cidades do 
Estado.  
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA 
CANTU 

20- Cumprimento da Lei nº 13.935/2019 que cria a prestação de serviços de psicologia e de 
serviço social nas redes públicas de educação básica, objetivando contribuir para o 
atendimento integral e de qualidade no processo de ensino. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

 
21- Realizar concurso público ou contratar via PSS profissionais capacitados e qualificados em 

educação especial para compor núcleo integrado de professores de apoio pa
consonância com a Lei 12.764/2021 e bem como demais profissionais pra atuação 
multiprofissional na educação especial, a saber: fonoaudiólogas, psicopedagogas, 
fisioterapeutas, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Incentivar a criação de pro
que trabalhem com psicomotricidade, estimulação precoce e preparação pré
Educação Infantil. 
 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
BOCAIÚVA DO SUL;  

22- Garantir a avaliação multidisciplinar
dificuldades na aprendizagem no ensino regular até o 2° ano (antes da conclusão do ano 
letivo) e se caso for constatado alguma dificuldade ou deficiência que seja encaminhado a 
escola de educação especial. Fom
adendo no processo nº 640/18, Parecer CEE/BICAMERAL nº128/2018 aprovado em 
08/11/2018, para garantir matricula da Pessoa com Deficiência na Educação Básica na 
modalidade Educação Especial. Ressaltando cas
crianças e estudantes do ensino regular, que os pais decidam optar pela Educação 
especial. (Todos os casos analisados pelas equipes do ensino regular tanto a da educação 
especial). 

  
 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

liar e aprimorar a oferta do atendimento educacional especializado e multidisciplinar 
em todos os níveis e modalidades de ensino, de acordo com a Política Nacional de 
Educação Especial e na perspectiva da educação inclusiva, possibilitando o acesso e 

nência em educação. Fomentar a criação do setor de Educação Especial dentro da 
SME, responsável pela orientação e encaminhamentos, assegurando os atendimentos 
educacionais especializados nas escolas regulares. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
MATELÂNDIA; MANDIRITUBA; PLANALTO; PRANCHITA; PRUDENTÓPOLIS 

Instituir, progressivamente, o ensino da Libras como componente curricular obrigatório na 
Educação Básica, Fundamental, Nível Médio e Superior para atender aos pri
14.191/2021, que insere a Educação Bilíngue de Surdos como modalidade independente 
de ensino, e gradativamente aumentar a oferta desta modalidade em todas as cidades do 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA 

Cumprimento da Lei nº 13.935/2019 que cria a prestação de serviços de psicologia e de 
serviço social nas redes públicas de educação básica, objetivando contribuir para o 
atendimento integral e de qualidade no processo de ensino.   

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Realizar concurso público ou contratar via PSS profissionais capacitados e qualificados em 
educação especial para compor núcleo integrado de professores de apoio pa
consonância com a Lei 12.764/2021 e bem como demais profissionais pra atuação 
multiprofissional na educação especial, a saber: fonoaudiólogas, psicopedagogas, 
fisioterapeutas, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Incentivar a criação de pro
que trabalhem com psicomotricidade, estimulação precoce e preparação pré

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Garantir a avaliação multidisciplinar e psicopedagógica com alunos que apresentarem 
dificuldades na aprendizagem no ensino regular até o 2° ano (antes da conclusão do ano 
letivo) e se caso for constatado alguma dificuldade ou deficiência que seja encaminhado a 
escola de educação especial. Fomentar a discussão para flexibilização através de um 
adendo no processo nº 640/18, Parecer CEE/BICAMERAL nº128/2018 aprovado em 
08/11/2018, para garantir matricula da Pessoa com Deficiência na Educação Básica na 
modalidade Educação Especial. Ressaltando casos específicos de atraso no diagnóstico, 
crianças e estudantes do ensino regular, que os pais decidam optar pela Educação 
especial. (Todos os casos analisados pelas equipes do ensino regular tanto a da educação 
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PROPOSTA SISTEMATIZADA: IBEMA; BOM 

liar e aprimorar a oferta do atendimento educacional especializado e multidisciplinar 
em todos os níveis e modalidades de ensino, de acordo com a Política Nacional de 

possibilitando o acesso e 
nência em educação. Fomentar a criação do setor de Educação Especial dentro da 

SME, responsável pela orientação e encaminhamentos, assegurando os atendimentos 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Instituir, progressivamente, o ensino da Libras como componente curricular obrigatório na 
Educação Básica, Fundamental, Nível Médio e Superior para atender aos princípios da Lei 
14.191/2021, que insere a Educação Bilíngue de Surdos como modalidade independente 
de ensino, e gradativamente aumentar a oferta desta modalidade em todas as cidades do 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: NOVA 

Cumprimento da Lei nº 13.935/2019 que cria a prestação de serviços de psicologia e de 
serviço social nas redes públicas de educação básica, objetivando contribuir para o 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: MATELÂNDIA 

Realizar concurso público ou contratar via PSS profissionais capacitados e qualificados em 
educação especial para compor núcleo integrado de professores de apoio para autistas em 
consonância com a Lei 12.764/2021 e bem como demais profissionais pra atuação 
multiprofissional na educação especial, a saber: fonoaudiólogas, psicopedagogas, 
fisioterapeutas, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Incentivar a criação de programas 
que trabalhem com psicomotricidade, estimulação precoce e preparação pré-escolar na 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: MATELÂNDIA; 

e psicopedagógica com alunos que apresentarem 
dificuldades na aprendizagem no ensino regular até o 2° ano (antes da conclusão do ano 
letivo) e se caso for constatado alguma dificuldade ou deficiência que seja encaminhado a 

entar a discussão para flexibilização através de um 
adendo no processo nº 640/18, Parecer CEE/BICAMERAL nº128/2018 aprovado em 
08/11/2018, para garantir matricula da Pessoa com Deficiência na Educação Básica na 

os específicos de atraso no diagnóstico, 
crianças e estudantes do ensino regular, que os pais decidam optar pela Educação 
especial. (Todos os casos analisados pelas equipes do ensino regular tanto a da educação 



 
 
 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOS

DA AMOREIRA; BOCAIUVA   DO SUL 

 
23- Assegurar a matrícula para crianças/estudantes com dificuldade de locomoção em 

instituições educacionais mais próximas de sua residência ou oferta de transporte 
acessível porta a porta. Promover ações de interações nos bairros mantendo prioridade do 
aluno com deficiência nas vagas da fila de espera. 

 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

24- Redução de alunos em turmas r
com deficiência e TDAH. 

 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA
Pavão;   Prudentópolis 
25- Fiscalizar e melhorar o planejamento urbano e de novos projet

promoção de acesso ao garantir que contenham rampas, calçadas padronizadas, 
mobiliários e equipamentos urbanos, plataformas e elevadores acessíveis, pisos táteis, 
sinalização inclusiva, barras de apoio em áreas molhadas, piso d
soluções que respeitem a acessibilidade; estipulando multas pelo seu descumprimento. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

LARGO, SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, NOVA ESPERANÇA DO SUL DO OESTE, CANT
PRUDENTOPOLIS, CONSELHEIRO MAIRINK, NOVA ESPERANÇA. 

26- Criar comissão de fiscalização a fim de investigar os estabelecimentos públicos e privados 
que não se adéquam a Lei de acessibilidade nº 10.098 de 19 de dezembro de 2.000.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

DO IGUAÇU, IBIPORÃ 

27- Garantir acessibilidade em todos os Colégios Estaduais mediante reformas e adequações, 
incluindo rampas, banheiros adaptados, 
e brinquedos/parquinhos adaptados; adequação das salas de aulas para receber pessoas 
ou crianças com deficiência. Ampliar a oferta de livros e materiais didáticos acessíveis para 
pessoas com deficiência visual e com baixa visão, deficiê
intelectual e TEA para promover inclusão. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
GUARAIÇA 

28- Planejar e/ou alugar imóveis com acessibilidade inclusive com banheiros acessíveis; 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

29- Incentivar os estabelecimentos públicos e privados para que estes efetivem o atendimento 
prioritário às pessoas com transtorno do aspecto autista, através de identificação n
espaços, por meio do uso da fita quebra
 

       MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

  
 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Assegurar a matrícula para crianças/estudantes com dificuldade de locomoção em 
instituições educacionais mais próximas de sua residência ou oferta de transporte 

ível porta a porta. Promover ações de interações nos bairros mantendo prioridade do 
aluno com deficiência nas vagas da fila de espera.  

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Redução de alunos em turmas regulares onde se encontrem alunos que sejam pessoas 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA

Fiscalizar e melhorar o planejamento urbano e de novos projetos arquitetônicos, visando à 
promoção de acesso ao garantir que contenham rampas, calçadas padronizadas, 
mobiliários e equipamentos urbanos, plataformas e elevadores acessíveis, pisos táteis, 
sinalização inclusiva, barras de apoio em áreas molhadas, piso de borracha e demais 
soluções que respeitem a acessibilidade; estipulando multas pelo seu descumprimento. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

LARGO, SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, NOVA ESPERANÇA DO SUL DO OESTE, CANTAGALO, GOIOXIM, PINHÃO, 
PRUDENTOPOLIS, CONSELHEIRO MAIRINK, NOVA ESPERANÇA.  

Criar comissão de fiscalização a fim de investigar os estabelecimentos públicos e privados 
que não se adéquam a Lei de acessibilidade nº 10.098 de 19 de dezembro de 2.000.

PIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Garantir acessibilidade em todos os Colégios Estaduais mediante reformas e adequações, 
incluindo rampas, banheiros adaptados, rotas acessíveis, quadras polie
e brinquedos/parquinhos adaptados; adequação das salas de aulas para receber pessoas 
ou crianças com deficiência. Ampliar a oferta de livros e materiais didáticos acessíveis para 
pessoas com deficiência visual e com baixa visão, deficiência auditiva, deficiência 
intelectual e TEA para promover inclusão.  

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Planejar e/ou alugar imóveis com acessibilidade inclusive com banheiros acessíveis; 

ÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Incentivar os estabelecimentos públicos e privados para que estes efetivem o atendimento 
prioritário às pessoas com transtorno do aspecto autista, através de identificação n
espaços, por meio do uso da fita quebra-cabeça, símbolo mundial do autismo.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
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TAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: SÃO SEBASTIÃO 

Assegurar a matrícula para crianças/estudantes com dificuldade de locomoção em 
instituições educacionais mais próximas de sua residência ou oferta de transporte 

ível porta a porta. Promover ações de interações nos bairros mantendo prioridade do 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: CAMPO LARGO 

egulares onde se encontrem alunos que sejam pessoas 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: Santa Cecília do 

os arquitetônicos, visando à 
promoção de acesso ao garantir que contenham rampas, calçadas padronizadas, 
mobiliários e equipamentos urbanos, plataformas e elevadores acessíveis, pisos táteis, 

e borracha e demais 
soluções que respeitem a acessibilidade; estipulando multas pelo seu descumprimento.  

PROPOSTA SISTEMATIZADA: CAMPO 

AGALO, GOIOXIM, PINHÃO, 

Criar comissão de fiscalização a fim de investigar os estabelecimentos públicos e privados 
que não se adéquam a Lei de acessibilidade nº 10.098 de 19 de dezembro de 2.000. 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: RESERVA 

Garantir acessibilidade em todos os Colégios Estaduais mediante reformas e adequações, 
quadras poliesportivas, esportes 

e brinquedos/parquinhos adaptados; adequação das salas de aulas para receber pessoas 
ou crianças com deficiência. Ampliar a oferta de livros e materiais didáticos acessíveis para 

ncia auditiva, deficiência 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: IBIPORÃ, 

Planejar e/ou alugar imóveis com acessibilidade inclusive com banheiros acessíveis;  

PROPOSTA SISTEMATIZADA: RONCADOR  

Incentivar os estabelecimentos públicos e privados para que estes efetivem o atendimento 
prioritário às pessoas com transtorno do aspecto autista, através de identificação nos 

cabeça, símbolo mundial do autismo. 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: CANDOI  



 
 
 

 
30- Fiscalizar e garantir o cumprimento da legislação de cotas voltada ao acesso de pe

com deficiência ao mercado de trabalho; orientar e acompanhar empresas com mais de 
100 funcionários sobre a Lei Federal n°8.213, de 1991, que determina que as empresas 
devam ter entre 2% a 5% de seus cargos preenchidos por pessoas reabilitadas pela 
previdência ou por pessoas com deficiência. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
 

31- Criar um projeto de incentivo às empresas com menos de 100 funcionários para a 
contratação de pessoas com deficiência media
Pública. Garantir que o disposto no Art. 93 da Lei Federal 8.213/91, seja incorporado pela 
lei municipal e estadual, objetivando o aumento de vagas, incentivo e apoio ao 
microempreendedor na garantia de vagas dest
quadro funcional.  
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
LEÔNIDAS MARQUES 

 
32- Diminuição do número da cota de funcionários para a contratação de pessoas com 

deficiência. Se hoje é 100 x 1 
incentivos à iniciativa privada, e a consequente redução de impostos para as empresas 
com menos de cinquenta funcionários que empregarem pessoas com deficiência com a 
implementação de programas de habilitação e reabilitação.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

MELO, GUAMIRANGA 

33- Promover parcerias público-privadas, que incluam programas de ação afirmativa, inclusão 
no mercado de trabalho, desenvolvimento de práticas para a sensibilização, qualificação, 
ingresso e manutenção do emprego da pessoa com deficiência. Viabilizar, através de 
qualificação de empresas e órgãos públicos, a utilização de metodologias de Emprego 
Apoiado em contraponto ao modelo convencional, bem como fomentar cursos de formação 
de preparador laboral, consultor ou técnico de emprego apoiado; desenvolver requisitos 
para flexibilização da empregabilidade de pessoas com deficiência com alto grau de 
complexidade.  
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
DOS PINHAIS, IVATÉ 

 
34- Criação de Centro de Inclusão e outros programas de aconselhamento, responsáveis por 

promover assessoria técnica de qualificação para construção de ambiente d
inclusivo; para a realização de adaptações físicas que se façam necessárias; 
aconselhamento aos empregadores locais para inserção de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho e o desenvolvimento de competências que facilitem a 
empregabilidade, o acesso e permanência da pessoa com deficiência. Realizar incentivo 
financeiro e redução de impostos as empresas que fizerem parte do programa.

 

  
 

Fiscalizar e garantir o cumprimento da legislação de cotas voltada ao acesso de pe
com deficiência ao mercado de trabalho; orientar e acompanhar empresas com mais de 
100 funcionários sobre a Lei Federal n°8.213, de 1991, que determina que as empresas 

m ter entre 2% a 5% de seus cargos preenchidos por pessoas reabilitadas pela 
revidência ou por pessoas com deficiência.  

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Criar um projeto de incentivo às empresas com menos de 100 funcionários para a 
contratação de pessoas com deficiência mediante parceria entre empresa e Administração 
Pública. Garantir que o disposto no Art. 93 da Lei Federal 8.213/91, seja incorporado pela 
lei municipal e estadual, objetivando o aumento de vagas, incentivo e apoio ao 
microempreendedor na garantia de vagas destinadas a Pessoas com Deficiência em seu 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Diminuição do número da cota de funcionários para a contratação de pessoas com 
Se hoje é 100 x 1 - seja 75 x 1. Criação de mecanismos para ampliar os 

incentivos à iniciativa privada, e a consequente redução de impostos para as empresas 
com menos de cinquenta funcionários que empregarem pessoas com deficiência com a 

rogramas de habilitação e reabilitação. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

privadas, que incluam programas de ação afirmativa, inclusão 
desenvolvimento de práticas para a sensibilização, qualificação, 

ingresso e manutenção do emprego da pessoa com deficiência. Viabilizar, através de 
qualificação de empresas e órgãos públicos, a utilização de metodologias de Emprego 

ao modelo convencional, bem como fomentar cursos de formação 
de preparador laboral, consultor ou técnico de emprego apoiado; desenvolver requisitos 
para flexibilização da empregabilidade de pessoas com deficiência com alto grau de 

S QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Criação de Centro de Inclusão e outros programas de aconselhamento, responsáveis por 
promover assessoria técnica de qualificação para construção de ambiente d
inclusivo; para a realização de adaptações físicas que se façam necessárias; 
aconselhamento aos empregadores locais para inserção de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho e o desenvolvimento de competências que facilitem a 

de, o acesso e permanência da pessoa com deficiência. Realizar incentivo 
financeiro e redução de impostos as empresas que fizerem parte do programa.
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Fiscalizar e garantir o cumprimento da legislação de cotas voltada ao acesso de pessoas 
com deficiência ao mercado de trabalho; orientar e acompanhar empresas com mais de 
100 funcionários sobre a Lei Federal n°8.213, de 1991, que determina que as empresas 

m ter entre 2% a 5% de seus cargos preenchidos por pessoas reabilitadas pela 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: SÃO JOÃO 

Criar um projeto de incentivo às empresas com menos de 100 funcionários para a 
nte parceria entre empresa e Administração 

Pública. Garantir que o disposto no Art. 93 da Lei Federal 8.213/91, seja incorporado pela 
lei municipal e estadual, objetivando o aumento de vagas, incentivo e apoio ao 

inadas a Pessoas com Deficiência em seu 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: CAPITÃO 

Diminuição do número da cota de funcionários para a contratação de pessoas com 
seja 75 x 1. Criação de mecanismos para ampliar os 

incentivos à iniciativa privada, e a consequente redução de impostos para as empresas 
com menos de cinquenta funcionários que empregarem pessoas com deficiência com a 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: MUNHOZ DE 

privadas, que incluam programas de ação afirmativa, inclusão 
desenvolvimento de práticas para a sensibilização, qualificação, 

ingresso e manutenção do emprego da pessoa com deficiência. Viabilizar, através de 
qualificação de empresas e órgãos públicos, a utilização de metodologias de Emprego 

ao modelo convencional, bem como fomentar cursos de formação 
de preparador laboral, consultor ou técnico de emprego apoiado; desenvolver requisitos 
para flexibilização da empregabilidade de pessoas com deficiência com alto grau de 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: SÃO JOSÉ 

Criação de Centro de Inclusão e outros programas de aconselhamento, responsáveis por 
promover assessoria técnica de qualificação para construção de ambiente de trabalho 
inclusivo; para a realização de adaptações físicas que se façam necessárias; 
aconselhamento aos empregadores locais para inserção de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho e o desenvolvimento de competências que facilitem a 

de, o acesso e permanência da pessoa com deficiência. Realizar incentivo 
financeiro e redução de impostos as empresas que fizerem parte do programa. 



 
 
 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

AZUL, FERNANDO PINHEIRO, PLANALTO

 

35- Criação de oportunidades de trabalho e estágio remunerado para pessoas com deficiência 
atendendo a legislação vigente, bem como, a promover cursos profissionalizantes e 
vocacionais voltadas às pessoas com deficiência. Promover e incenti
formação profissional das pessoas com deficiência por meio de aprendizagem profissional, 
estágio, cursos técnicos, básicos entre outros, objetivando a melhoria na qualidade de vida 
e o acesso ao mercado de trabalho, de geração de ren
preservando-lhe de eventuais alterações legislativas, a exemplo da terceirização. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
SANTA ISABEL DO IVAÍ 

 

36- Realizar concurso público a fim de garantir a efetivação das cotas previstas em lei para a 
pessoa com deficiência.  

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

37- Criação, implantação ou alteração da Lei de Aprendizagem para incentivo a contrataçã
pessoas com deficiência, garantindo a sua inclusão e qualificação profissional para o 
mercado de trabalho. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
 

38- Criar e implantar projetos e programas de incentivo ao 
pessoas com deficiência em atividades físicas, incentivando a prática tanto de esportes 
recreativos quanto os de alto rendimento adaptados. Inclusão da prática do esporte 
adaptado na rede escolar; criação de Centros Polies
a inclusão das pessoas com deficiência através do esporte; garantir profissionais 
capacitados de educação física nos centros e nas entidades que possuírem esta prática 
nos municípios. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPO
CAMPO LARGO, COLOMBO, GUARANIAÇU, PONTAL DO PARANÁ, SARANDI, ROLÂNDIA, ARAUCÁRIA, 
MARMELEIRO, IRATI.  
 

39- Fomentar discussões para criação do Departamento de Paradesporto junto à Secretaria 
Municipal de Esportes. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
GUARANIAÇU 

40- Criação de um departamento intersetorial de garantia de direitos para desenvolver prática 
que vise promover a inclusão social das pessoas com deficiência, cr
e idosos nos centros de convivência/cultura/esporte/lazer.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
 

  
 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

INHEIRO, PLANALTO 

Criação de oportunidades de trabalho e estágio remunerado para pessoas com deficiência 
atendendo a legislação vigente, bem como, a promover cursos profissionalizantes e 
vocacionais voltadas às pessoas com deficiência. Promover e incentivar a qualificação e a 
formação profissional das pessoas com deficiência por meio de aprendizagem profissional, 
estágio, cursos técnicos, básicos entre outros, objetivando a melhoria na qualidade de vida 
e o acesso ao mercado de trabalho, de geração de renda, a aplicação da lei de cotas, 

lhe de eventuais alterações legislativas, a exemplo da terceirização. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS Á PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

im de garantir a efetivação das cotas previstas em lei para a 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Criação, implantação ou alteração da Lei de Aprendizagem para incentivo a contrataçã
pessoas com deficiência, garantindo a sua inclusão e qualificação profissional para o 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Criar e implantar projetos e programas de incentivo ao esporte adaptado, que envolvam as 
pessoas com deficiência em atividades físicas, incentivando a prática tanto de esportes 
recreativos quanto os de alto rendimento adaptados. Inclusão da prática do esporte 
adaptado na rede escolar; criação de Centros Poliesportivos apropriados e adaptados para 
a inclusão das pessoas com deficiência através do esporte; garantir profissionais 
capacitados de educação física nos centros e nas entidades que possuírem esta prática 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
CAMPO LARGO, COLOMBO, GUARANIAÇU, PONTAL DO PARANÁ, SARANDI, ROLÂNDIA, ARAUCÁRIA, 

Fomentar discussões para criação do Departamento de Paradesporto junto à Secretaria 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Criação de um departamento intersetorial de garantia de direitos para desenvolver prática 
que vise promover a inclusão social das pessoas com deficiência, crianças, jovens, adultos 
e idosos nos centros de convivência/cultura/esporte/lazer. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
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PROPOSTA SISTEMATIZADA: PINHAIS, RIO 

Criação de oportunidades de trabalho e estágio remunerado para pessoas com deficiência 
atendendo a legislação vigente, bem como, a promover cursos profissionalizantes e 

var a qualificação e a 
formação profissional das pessoas com deficiência por meio de aprendizagem profissional, 
estágio, cursos técnicos, básicos entre outros, objetivando a melhoria na qualidade de vida 

da, a aplicação da lei de cotas, 
lhe de eventuais alterações legislativas, a exemplo da terceirização.  

PROPOSTA SISTEMATIZADA: REBOUÇAS, 

im de garantir a efetivação das cotas previstas em lei para a 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: SENGÉS 

Criação, implantação ou alteração da Lei de Aprendizagem para incentivo a contratação de 
pessoas com deficiência, garantindo a sua inclusão e qualificação profissional para o 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: IPIRANGA 

esporte adaptado, que envolvam as 
pessoas com deficiência em atividades físicas, incentivando a prática tanto de esportes 
recreativos quanto os de alto rendimento adaptados. Inclusão da prática do esporte 

portivos apropriados e adaptados para 
a inclusão das pessoas com deficiência através do esporte; garantir profissionais 
capacitados de educação física nos centros e nas entidades que possuírem esta prática 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: ROLANDIA, 
CAMPO LARGO, COLOMBO, GUARANIAÇU, PONTAL DO PARANÁ, SARANDI, ROLÂNDIA, ARAUCÁRIA, 

Fomentar discussões para criação do Departamento de Paradesporto junto à Secretaria 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Criação de um departamento intersetorial de garantia de direitos para desenvolver prática 
ianças, jovens, adultos 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: ARAUCÁRIA 



 
 
 

41- Implantar Residência Inclusiva para PcD, com financiamento do Estado, para acolhime
de pessoas com deficiência sem vínculos familiares, com vínculos rompidos e/ou 
fragilizados. Contratar equipe técnica para realização do PAIF/PcD com recursos do 
estado.  
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
CAFEZAL DO SUL 

 

42- Garantir a ampliação de vagas destinadas à pessoa com deficiência nos programas 
habitacionais da Cohapar, e sua prioridade de acesso
habitação Municipal e Estadual visando atender as necessidades das pes
deficiência. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
SAUDADE DO IGUAÇU 
 

43- Fortalecer e garantir a participação da pessoa com deficiência na rede de proteção 
socioassistencial; promover a articulação int
políticas públicas para garantir acesso dos/as usuários/as aos serviços com dignidade, 
compreendendo que as expressões da questão social são das políticas públicas e não 
exclusiva da Assistência Social
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
PARAÍSO, SENGÉS.  
 

44- Criação, implantação, fortalecimento e/ou efetivação da rede de proteção para Pessoas 
com Deficiência com profissionais qualificados. Elaborar Planos de Enfre
Violência da Pessoa com Deficiência. Programar fluxos de cuidados quanto a Proteção 
Básica e Proteção Social Especial, na garantia de segurança fundamental no 
enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco, por fragilização de vínculos, 
situações de violência ou violação de direitos; garantir prioridade na destinação de 
benefícios eventuais às pessoas com deficiências que se encontram em vulnerabilidade 
social. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
BARRAS, PARANAVAÍ, BRAGANEY, FERNADES PINHEIRO, CATANDUVAS, SAUDADE DO IGUAÇU. 
 

45- Ampliar e garantir o Benefício de Prestação Continuada (BPC /LOAS) para pessoa com 
deficiência, independente da renda per capita da família; Garantir apoio técnico da E
Estadual na luta por ampliar o critério de renda do Benefício Assistencial para que pessoa 
com deficiência adquira o Benefício de Prestação Continuada. Avaliar de forma efetiva, no 
município, o Programa BPC na escola. Oferecer assessoria jurídica par
pessoas com deficiência que não conseguem acessar o BPC ou que tenham o benefício 
suspenso, bloqueado ou cancelado.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
CATANDUVAS, SANTO ANTONIO DO SUDOE

 
46- Regulamentar que a renda para o Benefício da pessoa com deficiência passe de ¼ (um quarto) para ½ (um 

meio) salário-mínimo nacional vigente per capita; Garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso ao 
BPC e aos benefícios sociais com assessoria jurídica para defesa e garantia dos seus direitos. Realizar a 

  
 

Implantar Residência Inclusiva para PcD, com financiamento do Estado, para acolhime
de pessoas com deficiência sem vínculos familiares, com vínculos rompidos e/ou 
fragilizados. Contratar equipe técnica para realização do PAIF/PcD com recursos do 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Garantir a ampliação de vagas destinadas à pessoa com deficiência nos programas 
e sua prioridade de acesso. Realizar adequação na Lei da 

habitação Municipal e Estadual visando atender as necessidades das pes

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Fortalecer e garantir a participação da pessoa com deficiência na rede de proteção 
socioassistencial; promover a articulação intersetorial da Assistência Social com as demais 
políticas públicas para garantir acesso dos/as usuários/as aos serviços com dignidade, 
compreendendo que as expressões da questão social são das políticas públicas e não 
exclusiva da Assistência Social.  

CÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Criação, implantação, fortalecimento e/ou efetivação da rede de proteção para Pessoas 
com Deficiência com profissionais qualificados. Elaborar Planos de Enfre
Violência da Pessoa com Deficiência. Programar fluxos de cuidados quanto a Proteção 
Básica e Proteção Social Especial, na garantia de segurança fundamental no 
enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco, por fragilização de vínculos, 
ituações de violência ou violação de direitos; garantir prioridade na destinação de 

benefícios eventuais às pessoas com deficiências que se encontram em vulnerabilidade 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
BARRAS, PARANAVAÍ, BRAGANEY, FERNADES PINHEIRO, CATANDUVAS, SAUDADE DO IGUAÇU. 

Ampliar e garantir o Benefício de Prestação Continuada (BPC /LOAS) para pessoa com 
deficiência, independente da renda per capita da família; Garantir apoio técnico da E
Estadual na luta por ampliar o critério de renda do Benefício Assistencial para que pessoa 
com deficiência adquira o Benefício de Prestação Continuada. Avaliar de forma efetiva, no 
município, o Programa BPC na escola. Oferecer assessoria jurídica par
pessoas com deficiência que não conseguem acessar o BPC ou que tenham o benefício 

spenso, bloqueado ou cancelado. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
CATANDUVAS, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, PLANALTO 

Regulamentar que a renda para o Benefício da pessoa com deficiência passe de ¼ (um quarto) para ½ (um 
mínimo nacional vigente per capita; Garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso ao 

m assessoria jurídica para defesa e garantia dos seus direitos. Realizar a 
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Implantar Residência Inclusiva para PcD, com financiamento do Estado, para acolhimento 
de pessoas com deficiência sem vínculos familiares, com vínculos rompidos e/ou 
fragilizados. Contratar equipe técnica para realização do PAIF/PcD com recursos do 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: IBIPORÃ, 

Garantir a ampliação de vagas destinadas à pessoa com deficiência nos programas 
. Realizar adequação na Lei da 

habitação Municipal e Estadual visando atender as necessidades das pessoas com 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: PEROLA, 

Fortalecer e garantir a participação da pessoa com deficiência na rede de proteção 
ersetorial da Assistência Social com as demais 

políticas públicas para garantir acesso dos/as usuários/as aos serviços com dignidade, 
compreendendo que as expressões da questão social são das políticas públicas e não 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: ALTO 

Criação, implantação, fortalecimento e/ou efetivação da rede de proteção para Pessoas 
com Deficiência com profissionais qualificados. Elaborar Planos de Enfrentamento à 
Violência da Pessoa com Deficiência. Programar fluxos de cuidados quanto a Proteção 
Básica e Proteção Social Especial, na garantia de segurança fundamental no 
enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco, por fragilização de vínculos, 
ituações de violência ou violação de direitos; garantir prioridade na destinação de 

benefícios eventuais às pessoas com deficiências que se encontram em vulnerabilidade 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: QUATRO 
BARRAS, PARANAVAÍ, BRAGANEY, FERNADES PINHEIRO, CATANDUVAS, SAUDADE DO IGUAÇU.  

Ampliar e garantir o Benefício de Prestação Continuada (BPC /LOAS) para pessoa com 
deficiência, independente da renda per capita da família; Garantir apoio técnico da Equipe 
Estadual na luta por ampliar o critério de renda do Benefício Assistencial para que pessoa 
com deficiência adquira o Benefício de Prestação Continuada. Avaliar de forma efetiva, no 
município, o Programa BPC na escola. Oferecer assessoria jurídica para as famílias das 
pessoas com deficiência que não conseguem acessar o BPC ou que tenham o benefício 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: ROLANDIA, 

Regulamentar que a renda para o Benefício da pessoa com deficiência passe de ¼ (um quarto) para ½ (um 
mínimo nacional vigente per capita; Garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso ao 

m assessoria jurídica para defesa e garantia dos seus direitos. Realizar a 



 
 
 

revisão do projeto de lei 14.176 de 2021, referente aos critérios para a concessão do BPC, mantendo a renda 
per capta de 50% do salário-mínimo, porém desconsiderando a comprovação d
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

47- Desburocratizar o acesso aos benefícios específicos para PCD (Passe livre, BPC) e 
redução de impostos em itens essenciais (cadeiras de rodas, cadeiras de banho,
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
SIMÃO 
 

48- A criação de um departamentodentro 
questões e demandas das PCDs.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPO
JORDÃO 
 

49- Assegurar atendimento presencial no INSS para os cidadãos que não tem acesso à 
tecnologia e também garantir a manutenção da avaliação social de forma presencial no 
INSS. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

50- Criar, Implantar e/ou fortalecer política de transporte agendado, adaptado e com direito a 
acompanhante para pessoas com deficiência, viabilizando acesso aos atendimentos de 
habilitação e reabilitação como nas áreas de: fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e 
demais profissionais ou serviços especializados. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À
IVAIPORÃ 
 
 

51- Aumentar a frota adaptada, com preços compatíve
transporte escolar, coletivo privado e público, principalmente os de tratamento de saúde. 
Criar programas de incentivo ou linha de financiamento, para prestação de serviços de 
transporte individual e/ou coletivo para passa
coletivo e autoescolas. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
RIO NEGRO 

 
52- Criar Assessorias regionais para mobilidade urbana específica em atenção com a pessoa

com deficiência, que realizem a capacitação do Setor de Obras e Serviços Públicos. 
 

     MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
TÁVORA  

 

53- Propor criação de lei Municipal para adaptar espaços e vias públicas j
Fiscalizar, através dos Conselhos de políticas para pessoa com deficiência, a construção 
de vias públicas conforme as normas de acessibilidade, contendo piso tátil, rampas de 
acesso e demais recursos de acessibilidade.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

  
 

revisão do projeto de lei 14.176 de 2021, referente aos critérios para a concessão do BPC, mantendo a renda 
mínimo, porém desconsiderando a comprovação de gastos. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Desburocratizar o acesso aos benefícios específicos para PCD (Passe livre, BPC) e 
redução de impostos em itens essenciais (cadeiras de rodas, cadeiras de banho,

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

A criação de um departamentodentro da Secretaria de Assistência Social para tratar das 
questões e demandas das PCDs. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Assegurar atendimento presencial no INSS para os cidadãos que não tem acesso à 
tecnologia e também garantir a manutenção da avaliação social de forma presencial no 

M PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Criar, Implantar e/ou fortalecer política de transporte agendado, adaptado e com direito a 
acompanhante para pessoas com deficiência, viabilizando acesso aos atendimentos de 

itação como nas áreas de: fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e 
demais profissionais ou serviços especializados.  

INHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA

Aumentar a frota adaptada, com preços compatíveis com o mercado e acessível para 
transporte escolar, coletivo privado e público, principalmente os de tratamento de saúde. 
Criar programas de incentivo ou linha de financiamento, para prestação de serviços de 
transporte individual e/ou coletivo para passageiros com deficiência, como táxi, transporte 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Criar Assessorias regionais para mobilidade urbana específica em atenção com a pessoa
com deficiência, que realizem a capacitação do Setor de Obras e Serviços Públicos. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Propor criação de lei Municipal para adaptar espaços e vias públicas j
Fiscalizar, através dos Conselhos de políticas para pessoa com deficiência, a construção 
de vias públicas conforme as normas de acessibilidade, contendo piso tátil, rampas de 
acesso e demais recursos de acessibilidade. 

NHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
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revisão do projeto de lei 14.176 de 2021, referente aos critérios para a concessão do BPC, mantendo a renda 
e gastos.  

PROPOSTA SISTEMATIZADA: VERÊ  

Desburocratizar o acesso aos benefícios específicos para PCD (Passe livre, BPC) e 
redução de impostos em itens essenciais (cadeiras de rodas, cadeiras de banho, etc).  

PROPOSTA SISTEMATIZADA: CAMPINA DO 

da Secretaria de Assistência Social para tratar das 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: FOZ DO 

Assegurar atendimento presencial no INSS para os cidadãos que não tem acesso à 
tecnologia e também garantir a manutenção da avaliação social de forma presencial no 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: IMBITUVA  

Criar, Implantar e/ou fortalecer política de transporte agendado, adaptado e com direito a 
acompanhante para pessoas com deficiência, viabilizando acesso aos atendimentos de 

itação como nas áreas de: fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

is com o mercado e acessível para 
transporte escolar, coletivo privado e público, principalmente os de tratamento de saúde. 
Criar programas de incentivo ou linha de financiamento, para prestação de serviços de 

geiros com deficiência, como táxi, transporte 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: PIRAQUARA, 

Criar Assessorias regionais para mobilidade urbana específica em atenção com a pessoa 
com deficiência, que realizem a capacitação do Setor de Obras e Serviços Públicos.  

PROPOSTA SISTEMATIZADA: JOAQUIM 

Propor criação de lei Municipal para adaptar espaços e vias públicas já construídas. 
Fiscalizar, através dos Conselhos de políticas para pessoa com deficiência, a construção 
de vias públicas conforme as normas de acessibilidade, contendo piso tátil, rampas de 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: GENERAL 



 
 
 

CARNEIRO  
 

54- Alteração, implementação ou fiscalização da aplicabilidade da Lei do Passe Livre que 
assegure o transporte Intermunicipal e Interestadual com universalidade e efetividade em 
sua aplicação, eliminando barreiras no transporte coletivo.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

DO CAROBA 

55- Adequar o transporte escolar com equipamentos de segurança e condizentes com a 
necessidade de cada aluno, bem como disponibilizar e garantir monitores para cada 
transporte escolar, para o auxílio dos alunos com deficiência, visando acompanhá
seu destino final. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

 

56- Implantar a gratuidade nas vagas do estacionamento rotativo, administrado pela empresa 
Pare Azul, disponíveis para deficientes e idosos no Município de Campo Mourão, 
viabilizando a mobilidade e acessibilidade aos equipamentos.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM 
MOURÃO 
 

57- Aumento da validade da “Carteirinha do Passe Livre” intermunicipal e interestadual para 
pessoas com deficiência permanente para prazo de 10 anos; 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELAC
 

58- Destinar veículo exclusivo do município para pessoa com deficiência quando precisar ir 
para consultas TFD. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
CAMPOS 
 

59- Instalação de câmeras próximas as vagas de estacionamento destinadas à pessoa com 
deficiência para fiscalização da utilização correta destas vagas.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

ESPERANÇA  

60- Capacitar os funcionários (motoristas e atendentes) de empresas prestadoras de serviços 
de transporte coletivo, de acordo com as diretrizes preconizadas nas Leis do Passe Livre 
Estadual e Federal a fim da melhora no atendimento prestado às pessoas com deficiência.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
 

61- Realizar capacitações para os profissionais que trabalham fora da sala de aula (motoristas, 
auxiliares) no transporte de alunos com deficiência.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPO

 

  
 

Alteração, implementação ou fiscalização da aplicabilidade da Lei do Passe Livre que 
assegure o transporte Intermunicipal e Interestadual com universalidade e efetividade em 

licação, eliminando barreiras no transporte coletivo. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Adequar o transporte escolar com equipamentos de segurança e condizentes com a 
o, bem como disponibilizar e garantir monitores para cada 

transporte escolar, para o auxílio dos alunos com deficiência, visando acompanhá

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Implantar a gratuidade nas vagas do estacionamento rotativo, administrado pela empresa 
Pare Azul, disponíveis para deficientes e idosos no Município de Campo Mourão, 
viabilizando a mobilidade e acessibilidade aos equipamentos. 

 PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Aumento da validade da “Carteirinha do Passe Livre” intermunicipal e interestadual para 
pessoas com deficiência permanente para prazo de 10 anos;  

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Destinar veículo exclusivo do município para pessoa com deficiência quando precisar ir 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA

ção de câmeras próximas as vagas de estacionamento destinadas à pessoa com 
deficiência para fiscalização da utilização correta destas vagas. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

rios (motoristas e atendentes) de empresas prestadoras de serviços 
de transporte coletivo, de acordo com as diretrizes preconizadas nas Leis do Passe Livre 
Estadual e Federal a fim da melhora no atendimento prestado às pessoas com deficiência.

QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Realizar capacitações para os profissionais que trabalham fora da sala de aula (motoristas, 
transporte de alunos com deficiência. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
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Alteração, implementação ou fiscalização da aplicabilidade da Lei do Passe Livre que 
assegure o transporte Intermunicipal e Interestadual com universalidade e efetividade em 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: BELA VISTA 

Adequar o transporte escolar com equipamentos de segurança e condizentes com a 
o, bem como disponibilizar e garantir monitores para cada 

transporte escolar, para o auxílio dos alunos com deficiência, visando acompanhá-los até o 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: MARILENA 

Implantar a gratuidade nas vagas do estacionamento rotativo, administrado pela empresa 
Pare Azul, disponíveis para deficientes e idosos no Município de Campo Mourão, 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: CAMPO 

Aumento da validade da “Carteirinha do Passe Livre” intermunicipal e interestadual para 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: ROLANDIA  

Destinar veículo exclusivo do município para pessoa com deficiência quando precisar ir 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: SIQUEIRA 

ção de câmeras próximas as vagas de estacionamento destinadas à pessoa com 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: NOVA 

rios (motoristas e atendentes) de empresas prestadoras de serviços 
de transporte coletivo, de acordo com as diretrizes preconizadas nas Leis do Passe Livre 
Estadual e Federal a fim da melhora no atendimento prestado às pessoas com deficiência. 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: UMUARAMA 

Realizar capacitações para os profissionais que trabalham fora da sala de aula (motoristas, 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: PINHÃO  



 
 
 

62- Oferecer curso para capacitar profissionais e futuros Conselheiros, de diversas áreas, 
buscando a qualificação para o atendimento à Pessoa com Deficiência. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACI
SOARES 
 

63- Ofertar instrução, grupos de suporte, apoio e aconselhamento frequente aos familiares, 
cuidadores e representantes legais sobre direitos da pessoa com deficiência, de modo a 
qualificar a sua participação s
ministrar os grupos, palestras e cursos para este público.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

DO PARANÁ 

64- Manter as Equipes Técnicas dos Equipamento
Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Esportes, etc., sempre atentas e capacitadas, 
para que até a formação dos Conselhos Municipais em todos os Municípios, estas sejam 
responsáveis por planejar e incluir as pesso
Município;  
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
BARRAS DO PARANÁ 

 

65- Atuar na formação, através de cursos e eventos, para conscientizar a sociedade e 
profissionais ligados às edificações, das necessidades de acessibilidade das pessoas com 
deficiência. Promover cursos de capacitação de arquitetos e demais profissionais que 
atuam na fiscalização de obras, reformas e construções, orientando quanto às 
responsabilidades legais e as suas penalidades. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
SUCESSO, CONSELHEIRO MAIRINK 
 

66- Capacitar profissionais que atuam nos municípios, nos anos escolares iniciais, sobre a 
LIBRAS e a cultura surda. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
 

67- Promover capacitações e ações de sensibilização para as instituições educacionais, em 
especial, a educação infantil, sobre o processo de inclusão da pessoa com deficiênc
educação municipal, a fim de garantir a inserção da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência na ementa do Ensino Básico. Proporcionar cursos sobre o tema para 
profissionais e estagiários da rede municipal, como estratégia para aprimorar e
inclusão social. 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

BRANCO 

 

68- Formação específica e continuada em Educação Especial para gestores e professores de 
Ensino Regular.  
 

  
 

Oferecer curso para capacitar profissionais e futuros Conselheiros, de diversas áreas, 
buscando a qualificação para o atendimento à Pessoa com Deficiência. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Ofertar instrução, grupos de suporte, apoio e aconselhamento frequente aos familiares, 
cuidadores e representantes legais sobre direitos da pessoa com deficiência, de modo a 
qualificar a sua participação social. Capacitar os funcionários, que irão, futuramente, 
ministrar os grupos, palestras e cursos para este público. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Manter as Equipes Técnicas dos Equipamentos CRAS, Creas e SMAS, assim como, das 
Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Esportes, etc., sempre atentas e capacitadas, 
para que até a formação dos Conselhos Municipais em todos os Municípios, estas sejam 
responsáveis por planejar e incluir as pessoas com deficiência nas políticas públicas do 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Atuar na formação, através de cursos e eventos, para conscientizar a sociedade e 
gados às edificações, das necessidades de acessibilidade das pessoas com 

deficiência. Promover cursos de capacitação de arquitetos e demais profissionais que 
atuam na fiscalização de obras, reformas e construções, orientando quanto às 

ais e as suas penalidades.  

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Capacitar profissionais que atuam nos municípios, nos anos escolares iniciais, sobre a 

UNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Promover capacitações e ações de sensibilização para as instituições educacionais, em 
especial, a educação infantil, sobre o processo de inclusão da pessoa com deficiênc
educação municipal, a fim de garantir a inserção da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência na ementa do Ensino Básico. Proporcionar cursos sobre o tema para 
profissionais e estagiários da rede municipal, como estratégia para aprimorar e

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Formação específica e continuada em Educação Especial para gestores e professores de 
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Oferecer curso para capacitar profissionais e futuros Conselheiros, de diversas áreas, 
buscando a qualificação para o atendimento à Pessoa com Deficiência.  

PROPOSTA SISTEMATIZADA: TEIXEIRA 

Ofertar instrução, grupos de suporte, apoio e aconselhamento frequente aos familiares, 
cuidadores e representantes legais sobre direitos da pessoa com deficiência, de modo a 

ocial. Capacitar os funcionários, que irão, futuramente, 

EMATIZADA: SÃO PEDRO 

s CRAS, Creas e SMAS, assim como, das 
Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Esportes, etc., sempre atentas e capacitadas, 
para que até a formação dos Conselhos Municipais em todos os Municípios, estas sejam 

as com deficiência nas políticas públicas do 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: TRÊS 

Atuar na formação, através de cursos e eventos, para conscientizar a sociedade e 
gados às edificações, das necessidades de acessibilidade das pessoas com 

deficiência. Promover cursos de capacitação de arquitetos e demais profissionais que 
atuam na fiscalização de obras, reformas e construções, orientando quanto às 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: BOM 

Capacitar profissionais que atuam nos municípios, nos anos escolares iniciais, sobre a 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: CURITIBA 

Promover capacitações e ações de sensibilização para as instituições educacionais, em 
especial, a educação infantil, sobre o processo de inclusão da pessoa com deficiência na 
educação municipal, a fim de garantir a inserção da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência na ementa do Ensino Básico. Proporcionar cursos sobre o tema para 
profissionais e estagiários da rede municipal, como estratégia para aprimorar e garantir a 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: PATO 

Formação específica e continuada em Educação Especial para gestores e professores de 



 
 
 

     MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM 

SISTEMATIZADA:PRUDENTÓPOLIS 

69- Curso preparatório para atendimento do TEA, tanto para família, professor e auxiliares. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

70- Capacitar de maneira continuada, sobre os temas “capacitismo e anti
inclusão, equidade e igualdade, acessibilidade e diversidade” aos servidores públicos dos 
diferentes serviços quanto aos direitos da PCD, bem como empresas e serviços privados 
visando fomentar a defesa aos direitos sociais, humanos, políticos e civis deste segmento, 
contribuindo para a não violência institucional.
  
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

 

71- Ofertar cursos profissionalizantes, realiza
econômico, para qualificar pessoas com deficiência a fim de propiciar sua colocação no 
mercado de trabalho.  
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
HELENA 

 
72- Incentivar a formação, a qualificação, serviços de habilitação e reabilitação profissional das 

pessoas com deficiência; criar cursos profissionalizantes e oficinas de orientação 
profissional e programas de estágio, 
potencialidades, visando possibilitar a formação inicial e continuada visando sua 
qualificação e inclusão no mercado de trabalho. Promover junto a empresas locais, 
condições de acesso a cursos de capacitação, emprego e trabalho para pessoas com 
deficiência com objetivo de fomentar a autonomia dessas pessoas e 
população a respeito dos direitos do acesso ao trabalho da pessoa com deficiência
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
PARAÍSO DO NORTE 
 

73- Criar e implantar um Sistema Informatizado que disponibilize dados atualizados sobre a 
população com deficiência no município, para fins de facilitar o acesso na elaboração de 
planos, projetos, construção e implementação de políticas públicas, com objetivo de 
atender as pessoas com deficiência
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
MELO  
 

74- Criar um Cadastro Estadual voltado à aquisição de medicamentos e insumos, específico 
para a Pessoa com Deficiência.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
 

75- Realizar busca ativa, em parceria com os diversos órgãos privados, públicos e 
organizações sociais, respeitando a LGPD e legislação pertinente, e criar Cadastro Único 
específico para pessoas com deficiência, que qualifique e integre os sistemas de 
informação das redes SUAS e SUS para melhorar/fomentar atendimento integral das 

  
 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

Curso preparatório para atendimento do TEA, tanto para família, professor e auxiliares. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

ira continuada, sobre os temas “capacitismo e anti
inclusão, equidade e igualdade, acessibilidade e diversidade” aos servidores públicos dos 
diferentes serviços quanto aos direitos da PCD, bem como empresas e serviços privados 

a defesa aos direitos sociais, humanos, políticos e civis deste segmento, 
contribuindo para a não violência institucional. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Ofertar cursos profissionalizantes, realizados via secretaria de desenvolvimento 
econômico, para qualificar pessoas com deficiência a fim de propiciar sua colocação no 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

ação, a qualificação, serviços de habilitação e reabilitação profissional das 
pessoas com deficiência; criar cursos profissionalizantes e oficinas de orientação 
profissional e programas de estágio, conforme perfil de cada candidato e 

visando possibilitar a formação inicial e continuada visando sua 
qualificação e inclusão no mercado de trabalho. Promover junto a empresas locais, 
condições de acesso a cursos de capacitação, emprego e trabalho para pessoas com 

fomentar a autonomia dessas pessoas e 
população a respeito dos direitos do acesso ao trabalho da pessoa com deficiência

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

antar um Sistema Informatizado que disponibilize dados atualizados sobre a 
população com deficiência no município, para fins de facilitar o acesso na elaboração de 
planos, projetos, construção e implementação de políticas públicas, com objetivo de 

as pessoas com deficiência. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Criar um Cadastro Estadual voltado à aquisição de medicamentos e insumos, específico 
para a Pessoa com Deficiência. 

ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Realizar busca ativa, em parceria com os diversos órgãos privados, públicos e 
organizações sociais, respeitando a LGPD e legislação pertinente, e criar Cadastro Único 

pessoas com deficiência, que qualifique e integre os sistemas de 
informação das redes SUAS e SUS para melhorar/fomentar atendimento integral das 

62 

 

PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA 

Curso preparatório para atendimento do TEA, tanto para família, professor e auxiliares.  

PROPOSTA SISTEMATIZADA: SANTA FÉ 

ira continuada, sobre os temas “capacitismo e anti-capacitismo, 
inclusão, equidade e igualdade, acessibilidade e diversidade” aos servidores públicos dos 
diferentes serviços quanto aos direitos da PCD, bem como empresas e serviços privados 

a defesa aos direitos sociais, humanos, políticos e civis deste segmento, 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: IBIPORÃ 

dos via secretaria de desenvolvimento 
econômico, para qualificar pessoas com deficiência a fim de propiciar sua colocação no 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: SANTA 

ação, a qualificação, serviços de habilitação e reabilitação profissional das 
pessoas com deficiência; criar cursos profissionalizantes e oficinas de orientação 

perfil de cada candidato e suas 
visando possibilitar a formação inicial e continuada visando sua 

qualificação e inclusão no mercado de trabalho. Promover junto a empresas locais, 
condições de acesso a cursos de capacitação, emprego e trabalho para pessoas com 

fomentar a autonomia dessas pessoas e conscientizar a 
população a respeito dos direitos do acesso ao trabalho da pessoa com deficiência. 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: PORECATU, 

antar um Sistema Informatizado que disponibilize dados atualizados sobre a 
população com deficiência no município, para fins de facilitar o acesso na elaboração de 
planos, projetos, construção e implementação de políticas públicas, com objetivo de 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: MUNHOZ DE 

Criar um Cadastro Estadual voltado à aquisição de medicamentos e insumos, específico 

ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: PIRAQUARA 

Realizar busca ativa, em parceria com os diversos órgãos privados, públicos e 
organizações sociais, respeitando a LGPD e legislação pertinente, e criar Cadastro Único 

pessoas com deficiência, que qualifique e integre os sistemas de 
informação das redes SUAS e SUS para melhorar/fomentar atendimento integral das 



 
 
 

pessoas com deficiência, ao proporcionar a criação de ações permanentes e integradas 
com a Política de Assistência Social e Saúde.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

LARANJEIRAS, BARRACÃO 

 

76- Criação da Secretaria Municipal dos Direitos da PCD, que possua serviço de ouvidoria para 
agilizar os processos de fiscalização e
mapeamento “mini censo das PCD” do município.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

77- Levantamento do cumprimento das cotas para pessoas com deficiência no me
trabalho local. 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

VIZINHOS 

78- Realizar diagnóstico das Políticas Públicas Municipais, voltadas à pessoa com deficiência, 
de modo a mapear as potencialidades e dificuldad
familiares, na busca de intervenções efetivas que proporcionem qualidade de vida as 
pessoas com deficiência. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
SUL 

 
79- Mapear e divulgar os atrativos, turísticos (culturais e naturais) já existentes e que  

possuamacessibilidade. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

80- Propiciar a promoção de momentos de lazer, tais como, uma semana de ativi
interação entre alunos da APAE e comunidade em geral. Buscar parcerias entre as escolas 
municipais e a APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais voltados a oferta de 
atividades esportivas e culturais.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTA
NORTE, ADRIANÓPOLIS 
 

81- Reabertura da Escola de Artes  
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS A PROPOSTA SISTEMATIZADA:

82- Acompanhar e monitorar a implementação do Marco Regulatório das O
Sociedade Civil, no âmbito de sua área de atuação, bem como examinar, apreciar e 
acompanhar a celebração de contratos, convênios ou outros ajustes que tenham como 
objeto as políticas públicas de interesse ou que atinjam as pessoas com defici
como suas famílias e cuidadores. Criar fluxos e protocolos para o atendimento, 
acompanhamento, monitoramento e definição de prioridades para o atendimento de 
pessoas com deficiência nas políticas públicas, bem como a criação do cargo de intérpre
nas Prefeituras Municipais. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

  
 

pessoas com deficiência, ao proporcionar a criação de ações permanentes e integradas 
ncia Social e Saúde. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Criação da Secretaria Municipal dos Direitos da PCD, que possua serviço de ouvidoria para 
agilizar os processos de fiscalização em acessibilidade, bem como, ser responsável pelo 
mapeamento “mini censo das PCD” do município. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Levantamento do cumprimento das cotas para pessoas com deficiência no me

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA

Realizar diagnóstico das Políticas Públicas Municipais, voltadas à pessoa com deficiência, 
de modo a mapear as potencialidades e dificuldades, a fim de auxiliar, profissionais e 
familiares, na busca de intervenções efetivas que proporcionem qualidade de vida as 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

lgar os atrativos, turísticos (culturais e naturais) já existentes e que  

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Propiciar a promoção de momentos de lazer, tais como, uma semana de ativi
interação entre alunos da APAE e comunidade em geral. Buscar parcerias entre as escolas 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais voltados a oferta de 
atividades esportivas e culturais. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS A PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Acompanhar e monitorar a implementação do Marco Regulatório das O
Sociedade Civil, no âmbito de sua área de atuação, bem como examinar, apreciar e 
acompanhar a celebração de contratos, convênios ou outros ajustes que tenham como 
objeto as políticas públicas de interesse ou que atinjam as pessoas com defici
como suas famílias e cuidadores. Criar fluxos e protocolos para o atendimento, 
acompanhamento, monitoramento e definição de prioridades para o atendimento de 
pessoas com deficiência nas políticas públicas, bem como a criação do cargo de intérpre

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
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pessoas com deficiência, ao proporcionar a criação de ações permanentes e integradas 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: NOVA 

Criação da Secretaria Municipal dos Direitos da PCD, que possua serviço de ouvidoria para 
m acessibilidade, bem como, ser responsável pelo 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: CARTÓPOLIS 

Levantamento do cumprimento das cotas para pessoas com deficiência no mercado de 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: DOIS 

Realizar diagnóstico das Políticas Públicas Municipais, voltadas à pessoa com deficiência, 
es, a fim de auxiliar, profissionais e 

familiares, na busca de intervenções efetivas que proporcionem qualidade de vida as 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: TIJUCAS DO 

lgar os atrativos, turísticos (culturais e naturais) já existentes e que  

PROPOSTA SISTEMATIZADA: PINHÃO 

Propiciar a promoção de momentos de lazer, tais como, uma semana de atividades de 
interação entre alunos da APAE e comunidade em geral. Buscar parcerias entre as escolas 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais voltados a oferta de 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: PARAÍSO DO 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS A PROPOSTA SISTEMATIZADA: PALMAS 

Acompanhar e monitorar a implementação do Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil, no âmbito de sua área de atuação, bem como examinar, apreciar e 
acompanhar a celebração de contratos, convênios ou outros ajustes que tenham como 
objeto as políticas públicas de interesse ou que atinjam as pessoas com deficiência, bem 
como suas famílias e cuidadores. Criar fluxos e protocolos para o atendimento, 
acompanhamento, monitoramento e definição de prioridades para o atendimento de 
pessoas com deficiência nas políticas públicas, bem como a criação do cargo de intérprete 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:TUNAS DO 



 
 
 

PARANÁ, VERÊ 
 
 

83- Promover melhoria na comunicação dos agendamentos remotos da Política Pública de 
Saúde dos Municípios, sendo garantida a pr
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

MOURÃO 

84- Criação de projetos e programas de apoio e orientação à familiares de pessoas com 
deficiências ou que tenham necessidades
Transtornos Neurodesenvolvimento/Transtornos específicos de Aprendizagem

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

IGUAÇU 

85- Criar programa, exclusivo da SANEPAR, que cont
com critérios diferenciados do Programa Tarifa Social, principalmente em relação ao 
consumo mensal de água (dez metros cúbicos/mensal);
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
 

86- Ampliar parcerias entre a Administração Pública e Organizações da Sociedade Civil que 
atendem as pessoas com deficiência nas diferentes áreas de atuação.
funcionários públicos municipais profissionais de serviço social e psicologi
de horas para atendimento as pessoas com deficiência com mais agilidade e eficiência.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS A PROPOSTA SISTEMATIZADA:

GUARANIAÇU, PRANCHITA 

87- Implementação de políticas públicas no atendimento à c
fortalecimento do desenvolvimento humano com base no reconhecimento e no respeito às 
diferenças. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

88-  Assegurar representatividade da pessoa com
planos Municipais das diversas Políticas Públicas.Incluir a pessoa com deficiência, 
respeitando suas peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas a 
educação, saúde, trabalho, edificação públ
cultura, esporte e lazer. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

SANTO ANTONIO DO CAIUA, MIRADOR

89- Criar parceria com as APAEs para assessoria e consultoria nas á
afeitas a pessoa com deficiência.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

SERRA 

  
 

Promover melhoria na comunicação dos agendamentos remotos da Política Pública de 
Saúde dos Municípios, sendo garantida a prioridade para as Pessoas com Deficiência. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Criação de projetos e programas de apoio e orientação à familiares de pessoas com 
deficiências ou que tenham necessidades especificas decorrentes especificas de 
Transtornos Neurodesenvolvimento/Transtornos específicos de Aprendizagem

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Criar programa, exclusivo da SANEPAR, que contemple famílias com pessoas acamadas, 
com critérios diferenciados do Programa Tarifa Social, principalmente em relação ao 
consumo mensal de água (dez metros cúbicos/mensal); 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Ampliar parcerias entre a Administração Pública e Organizações da Sociedade Civil que 
atendem as pessoas com deficiência nas diferentes áreas de atuação. 
funcionários públicos municipais profissionais de serviço social e psicologi
de horas para atendimento as pessoas com deficiência com mais agilidade e eficiência.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS A PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Implementação de políticas públicas no atendimento à criança e ao adolescente para o 
fortalecimento do desenvolvimento humano com base no reconhecimento e no respeito às 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Assegurar representatividade da pessoa com deficiência ao processo de elaboração dos 
planos Municipais das diversas Políticas Públicas.Incluir a pessoa com deficiência, 
respeitando suas peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas a 
educação, saúde, trabalho, edificação pública, seguridade social, transporte, habitação, 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

SANTO ANTONIO DO CAIUA, MIRADOR 

Criar parceria com as APAEs para assessoria e consultoria nas áreas de políticas públicas 
afeitas a pessoa com deficiência. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

64 

 

Promover melhoria na comunicação dos agendamentos remotos da Política Pública de 
ioridade para as Pessoas com Deficiência.  

PROPOSTA SISTEMATIZADA: CAMPO 

Criação de projetos e programas de apoio e orientação à familiares de pessoas com 
especificas decorrentes especificas de 

Transtornos Neurodesenvolvimento/Transtornos específicos de Aprendizagem. 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: QUEDAS DO  

emple famílias com pessoas acamadas, 
com critérios diferenciados do Programa Tarifa Social, principalmente em relação ao 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: ROLANDIA 

Ampliar parcerias entre a Administração Pública e Organizações da Sociedade Civil que 
 Prever no quadro de 

funcionários públicos municipais profissionais de serviço social e psicologia ou ampliação 
de horas para atendimento as pessoas com deficiência com mais agilidade e eficiência. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS A PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

riança e ao adolescente para o 
fortalecimento do desenvolvimento humano com base no reconhecimento e no respeito às 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: JABOTI 

deficiência ao processo de elaboração dos 
planos Municipais das diversas Políticas Públicas.Incluir a pessoa com deficiência, 
respeitando suas peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas a 

ica, seguridade social, transporte, habitação, 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: TAMBORA, 

reas de políticas públicas 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: MAUÁ DA 



 
 
 

 

90- Criar Lei municipal com redução da carga horária para servidores municipais que possuam 
filhos com deficiência. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
SERRA 
 

91- Criação de um ID PCD, cadastro realizado através das entidades de atendimento, a fim de 
incentivar integração das políticas de atendimento em saúde, ass
trabalho, justiça e outros; 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
 

92- Reconhecer o Registro Geral com identificação da deficiência como documento legal e 
oficial para as demandas de serviç
tarifária, isenção de impostos, prioridade de acesso, planos de saúde, faculdades, entre 
outros). 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
 

93- Fomentar a participação das famílias das pessoas com deficiência e da comunidade nas 
instituições de ensino, nos postos de saúde, nos equipamentos de esporte e lazer e 
estabelecer políticas públicas de inclusão, definidos pela conferência, sendo esta 
fiscalizada de modo contínuo.  
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

94- Monitorar as Esferas Municipais e Estaduais sobre a execução das Políticas Públicas 
contempladas na Lei 13.146/2015.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELA

 
 

95- Conscientizar a população sobre a importância de respeitar as vagas de estacionamento 
destinadas às pessoas com deficiência, e das penalidades previstas para violação de 
legislações de acessibilidade (ex: esta
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
ESPERANÇA , SERTANÓPOLIS 
 

96- Incentivar e divulgar a participação da pessoa com deficiência nos programas e projetos de 
esporte, cultura e lazer através de propagandas e mídias;Proporcionar ações para 
visibilidade e a garantia de acesso para pessoas com deficiência.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

URAÍ  

97- Buscar, junto ao Poder Público, divulgar i
conscientizar as pessoas com deficiência de seus direitos. Garantir que os materiais de 
campanhas desenvolvidos na área de Direitos humanos abordem a temática da pessoa 

  
 

Criar Lei municipal com redução da carga horária para servidores municipais que possuam 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Criação de um ID PCD, cadastro realizado através das entidades de atendimento, a fim de 
incentivar integração das políticas de atendimento em saúde, ass

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Reconhecer o Registro Geral com identificação da deficiência como documento legal e 
oficial para as demandas de serviços junto a órgãos públicos e privados (como isenção 
tarifária, isenção de impostos, prioridade de acesso, planos de saúde, faculdades, entre 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

pação das famílias das pessoas com deficiência e da comunidade nas 
instituições de ensino, nos postos de saúde, nos equipamentos de esporte e lazer e 
estabelecer políticas públicas de inclusão, definidos pela conferência, sendo esta 

 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Monitorar as Esferas Municipais e Estaduais sobre a execução das Políticas Públicas 
contempladas na Lei 13.146/2015. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Conscientizar a população sobre a importância de respeitar as vagas de estacionamento 
destinadas às pessoas com deficiência, e das penalidades previstas para violação de 
legislações de acessibilidade (ex: estacionar em vagas exclusivas). 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Incentivar e divulgar a participação da pessoa com deficiência nos programas e projetos de 
través de propagandas e mídias;Proporcionar ações para 

visibilidade e a garantia de acesso para pessoas com deficiência. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Buscar, junto ao Poder Público, divulgar informações com o objetivo de reduzir barreiras e 
conscientizar as pessoas com deficiência de seus direitos. Garantir que os materiais de 
campanhas desenvolvidos na área de Direitos humanos abordem a temática da pessoa 
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Criar Lei municipal com redução da carga horária para servidores municipais que possuam 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: MAUÁ DA 

Criação de um ID PCD, cadastro realizado através das entidades de atendimento, a fim de 
incentivar integração das políticas de atendimento em saúde, assistência, educação, 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: PARANAGUÁ 

Reconhecer o Registro Geral com identificação da deficiência como documento legal e 
os junto a órgãos públicos e privados (como isenção 

tarifária, isenção de impostos, prioridade de acesso, planos de saúde, faculdades, entre 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: PINHAIS 

pação das famílias das pessoas com deficiência e da comunidade nas 
instituições de ensino, nos postos de saúde, nos equipamentos de esporte e lazer e 
estabelecer políticas públicas de inclusão, definidos pela conferência, sendo esta 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: PAIÇANDU 
Monitorar as Esferas Municipais e Estaduais sobre a execução das Políticas Públicas 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: MORRETES 

Conscientizar a população sobre a importância de respeitar as vagas de estacionamento 
destinadas às pessoas com deficiência, e das penalidades previstas para violação de 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: NOVA 

Incentivar e divulgar a participação da pessoa com deficiência nos programas e projetos de 
través de propagandas e mídias;Proporcionar ações para 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: SARANDÍ, 

nformações com o objetivo de reduzir barreiras e 
conscientizar as pessoas com deficiência de seus direitos. Garantir que os materiais de 
campanhas desenvolvidos na área de Direitos humanos abordem a temática da pessoa 



 
 
 

com deficiência.Desenvolver estratégia
sociais. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
NORTE, SANTA INÊS.  
 

98- Criar campanhas municipais de valorização da pessoa com deficiência, voltadas à 
prevenção da violência contra este público.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

NORTE 

99- Organizar uma data municipal de sensibilização sobre os direitos das pessoas com 
deficiência.  
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
DO PARANÁ 
 

100- Ampliar a divulgação do Passe Livre e da Carteirinha do Autista em âmbito municipal, 
através de posts em redes sociais e demais meios de comunicação.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOS

 

101- Implantar campanhas voltadas para o fortalecimento da empatia, reconhecimento e 
respeito às diferenças, promover debates sobre inclusão e acessibilidade para a pessoa 
com deficiência em toda comunidade, c
infância.Buscar parcerias para criação de campanhas informativas nos meios de 
comunicação, impressos e demais meios acessíveis, para viabilizar o conhecimento geral 
de todos os parâmetros no contexto da acessibilidade. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
CAMPOS, ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
 

102- Realizar campanha de conscientização em conjunto com as Associações Comerciais e 
Industriais, voltadas aos comerciantes sobre sua respo
acessibilidade. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

CANTU 

103- Sensibilizar, através de campanhas estaduais e municipais, as empresas e as famílias 
quanto à importância da inclusã
do sistema de cotas. Sensibilizar por meio de Campanhas, junto com a ACIAP e outras, 
para a contratação e acolhimento de PcD. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
PRUDENTÓPOLIS 
 

104- Produzir vídeos, de pequena duração, explicando sobre os diferentes tipos de 
deficiência e sobre os direitos da pessoa com deficiência, para que seja divulgada nas 
mídias do município (portal da transparência, redes sociais, carro de s

  
 

com deficiência.Desenvolver estratégias de comunicação por meio de panfletos e mídias 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Criar campanhas municipais de valorização da pessoa com deficiência, voltadas à 
o da violência contra este público. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Organizar uma data municipal de sensibilização sobre os direitos das pessoas com 

ROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Ampliar a divulgação do Passe Livre e da Carteirinha do Autista em âmbito municipal, 
através de posts em redes sociais e demais meios de comunicação. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Implantar campanhas voltadas para o fortalecimento da empatia, reconhecimento e 
respeito às diferenças, promover debates sobre inclusão e acessibilidade para a pessoa 
com deficiência em toda comunidade, com enfoque na educação e na primeira 
infância.Buscar parcerias para criação de campanhas informativas nos meios de 
comunicação, impressos e demais meios acessíveis, para viabilizar o conhecimento geral 
de todos os parâmetros no contexto da acessibilidade.  

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
CAMPOS, ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU 

Realizar campanha de conscientização em conjunto com as Associações Comerciais e 
Industriais, voltadas aos comerciantes sobre sua responsabilidade no que diz respeito a 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Sensibilizar, através de campanhas estaduais e municipais, as empresas e as famílias 
quanto à importância da inclusão no trabalho das pessoas com deficiência, independente 
do sistema de cotas. Sensibilizar por meio de Campanhas, junto com a ACIAP e outras, 
para a contratação e acolhimento de PcD.  

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZ

Produzir vídeos, de pequena duração, explicando sobre os diferentes tipos de 
deficiência e sobre os direitos da pessoa com deficiência, para que seja divulgada nas 
mídias do município (portal da transparência, redes sociais, carro de s
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s de comunicação por meio de panfletos e mídias 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: PARAÍSO DO 

Criar campanhas municipais de valorização da pessoa com deficiência, voltadas à 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: PARAÍSO DO 

Organizar uma data municipal de sensibilização sobre os direitos das pessoas com 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: PLANALTINA 

Ampliar a divulgação do Passe Livre e da Carteirinha do Autista em âmbito municipal, 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: CANDOÍ 

Implantar campanhas voltadas para o fortalecimento da empatia, reconhecimento e 
respeito às diferenças, promover debates sobre inclusão e acessibilidade para a pessoa 

om enfoque na educação e na primeira 
infância.Buscar parcerias para criação de campanhas informativas nos meios de 
comunicação, impressos e demais meios acessíveis, para viabilizar o conhecimento geral 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: SIQUEIRA 

Realizar campanha de conscientização em conjunto com as Associações Comerciais e 
nsabilidade no que diz respeito a 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: NOVA 

Sensibilizar, através de campanhas estaduais e municipais, as empresas e as famílias 
o no trabalho das pessoas com deficiência, independente 

do sistema de cotas. Sensibilizar por meio de Campanhas, junto com a ACIAP e outras, 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Produzir vídeos, de pequena duração, explicando sobre os diferentes tipos de 
deficiência e sobre os direitos da pessoa com deficiência, para que seja divulgada nas 
mídias do município (portal da transparência, redes sociais, carro de som), contendo 



 
 
 

elementos de som, imagem, legenda, janela com interprete de libras, atendendo o direito a 
acessibilidade nas políticas públicas do município.
  
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
 

105- Ampla divulgação dos SCFV ofertados pela Proteção Básica do Município, como forma 
de inclusão da PCD. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
OLINTO 
 

106- Projeto de divulgação dos programas existentes em relação aos direitos 
para aquisição de prótese e órtese gratuitamente.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

107- Meios de comunicaçãocom acessibilidade para que todos(as) 
informação.  

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 

 

7.3 Eixo Temático 3 – Financiamento de Políticas para a pessoa com deficiência
 
 

PROPOSTAS TOTAIS 681 
PROPOSTA SISTEMATIZADA : 15 
Elaboradas com a Comissão da V Conferência,
Apoio Técnico: Margarete  

 
1) Promover a capacitação de Conselheiros e de profissionais de órgãos públicos e entidades 
socioassistenciais sobre orçamento público, financiamento de políticas públicas para Pessoas 
com Deficiência e elaboração de projetos visando o incentivo fiscal. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
IBIPORÃ. 

 
2) Assegurar que os repasses de cofinanciamentos (federal, estadual e municipais) sejam 
contínuos e periódicos de forma a permitir que as políticas públicas na área da pessoa com 
deficiência sejam continuadas para que o Estado do Paraná e os municípios paranaenses 
possam realizar um serviço tipificado de qualidade às pessoas com deficiência e seus
familiares.  
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
BOM; SERTANEJA; ARAUCÁRIA; BOCAIÚVA DO SUL; CAMPO MAGRO; RIO NEGRO; SÃO JOSÉ DOS PINHAIS; SANTA 
HELENA; BARRACÃO; PINHAL DE SÃO BENTO; CANDÓI; FOZ DO J
JOAQUIM TÁVORA; SIQUEIRA CAMPOS; MANDAGUAÇU; MANDAGUARI; MARIALVA; SARANDI; CORONEL DOMINGOS 
SOARES; SAUDADES DO IGUAÇU E SENGÉS, CIANORTE, PALOTINA

 

  
 

elementos de som, imagem, legenda, janela com interprete de libras, atendendo o direito a 
acessibilidade nas políticas públicas do município. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

ação dos SCFV ofertados pela Proteção Básica do Município, como forma 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Projeto de divulgação dos programas existentes em relação aos direitos 
para aquisição de prótese e órtese gratuitamente. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Meios de comunicaçãocom acessibilidade para que todos(as) 

ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:

Financiamento de Políticas para a pessoa com deficiência

PROPOSTAS 

PROPOSTA SISTEMATIZADA : 15  
Elaboradas com a Comissão da V Conferência, Conselheiro : Marcos Yuiti Kametani

 

Promover a capacitação de Conselheiros e de profissionais de órgãos públicos e entidades 
socioassistenciais sobre orçamento público, financiamento de políticas públicas para Pessoas 

eficiência e elaboração de projetos visando o incentivo fiscal.  

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

Assegurar que os repasses de cofinanciamentos (federal, estadual e municipais) sejam 
nuos e periódicos de forma a permitir que as políticas públicas na área da pessoa com 

deficiência sejam continuadas para que o Estado do Paraná e os municípios paranaenses 
possam realizar um serviço tipificado de qualidade às pessoas com deficiência e seus

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
BOM; SERTANEJA; ARAUCÁRIA; BOCAIÚVA DO SUL; CAMPO MAGRO; RIO NEGRO; SÃO JOSÉ DOS PINHAIS; SANTA 
HELENA; BARRACÃO; PINHAL DE SÃO BENTO; CANDÓI; FOZ DO JORDÃO; PRUDENTÓPOLIS; TEIXEIRA SOARES; 
JOAQUIM TÁVORA; SIQUEIRA CAMPOS; MANDAGUAÇU; MANDAGUARI; MARIALVA; SARANDI; CORONEL DOMINGOS 
SOARES; SAUDADES DO IGUAÇU E SENGÉS, CIANORTE, PALOTINA 
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elementos de som, imagem, legenda, janela com interprete de libras, atendendo o direito a 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: TAPIRA 

ação dos SCFV ofertados pela Proteção Básica do Município, como forma 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: ANTONIO 

Projeto de divulgação dos programas existentes em relação aos direitos já adquiridos 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: PORECATU 

Meios de comunicaçãocom acessibilidade para que todos(as) tenham o direito a 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: PINHÃO 

Financiamento de Políticas para a pessoa com deficiência 

Conselheiro : Marcos Yuiti Kametani 

Promover a capacitação de Conselheiros e de profissionais de órgãos públicos e entidades 
socioassistenciais sobre orçamento público, financiamento de políticas públicas para Pessoas 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: AMPÉRE E 

Assegurar que os repasses de cofinanciamentos (federal, estadual e municipais) sejam 
nuos e periódicos de forma a permitir que as políticas públicas na área da pessoa com 

deficiência sejam continuadas para que o Estado do Paraná e os municípios paranaenses 
possam realizar um serviço tipificado de qualidade às pessoas com deficiência e seus 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: MARUMBI; RIO 
BOM; SERTANEJA; ARAUCÁRIA; BOCAIÚVA DO SUL; CAMPO MAGRO; RIO NEGRO; SÃO JOSÉ DOS PINHAIS; SANTA 

ORDÃO; PRUDENTÓPOLIS; TEIXEIRA SOARES; 
JOAQUIM TÁVORA; SIQUEIRA CAMPOS; MANDAGUAÇU; MANDAGUARI; MARIALVA; SARANDI; CORONEL DOMINGOS 



 
 
 

3) Disponibilizar recursos para a promoção de campanhas que divulg
contribuições por meio da dedução do imposto de renda de pessoa física e jurídica para os 
Fundos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência existentes, bem como incentivar a 
população paranaense a doarem as notas fiscais pelo Nota P
atendam pessoas com deficiência.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
GUARATUBA; TERRA RICA; SAUDADES DO IGUAÇU; IVATÉ; PÉROLA E ALTO PIQUIRI, CIANORTE, PALOTINA. 

 
4) Captar recursos via Emendas Parlamentares para custeio e capital para a promoção de 
acessibilidade em locais públicos e vias públicas municipais e entradas de comércios em 
parceria com as Associações Comerciais.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
ITACOLOMI; CAMPINA GRANDE DO SUL; CURITIBA; ITAPERUÇU; MANFRINÓPOLIS; VERÊ; PÉROLA D´ OESTE; 
PALMITAL; MARILENA E HONÓRIO SERPA,. 

 
5) Aprimorar o pacto federativo com responsabilidades e financiamentos nas três instâncias 
federativas para incentivar estudos e pesquisas dos fatores relacionados a deficiências, com o 
objetivo de contribuir na construção de políticas públicas efetivas na área dos direitos da 
pessoa com deficiência e promover a implementação intersetorial das polít
garantindo por meio de convênios os repasses mensais de um montante fixo para entidades 
que atendam pessoas com deficiência.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
SABÁUDIA; BOA VISTA DA APARECIDA; ABATIÁ; SANTA CECÍLIA DO PAVÃO; SERTANEJA; BALSA NOVA; BOCAIÚVA 
DO SUL; CAMPINA GRANDE DO SUL; CAMPO DO TENENTE; CONTENDA; LAPA; PINHAIS; QUITANDINHA; TIJUCAS 
DO SUL; SANTA HELENA; SANTA TEREZINHA DO ITAIPU; SÃO JORGE DO OESTE; BOM JESUS DO SUL; MALLE
MARQUINHO; PAIÇANDU; GUARAQUEÇABA; PARANAGUÁ; JARDIM OLINDA; SANTA ISABEL DO IVAÍ; CORONEL 
DOMINGO SOARES; IPIRANGA; DOURADINA E GENERAL CARNEIRO.

 
6) Fomentar e a apoiar a criação, o fortalecimento e a implementação dos Fundos Municipais 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência nos municípios do Estado do Paraná.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
SERRA; RIO BOM; BRAGA NEY; CATANDUVAS; TRÊS BARRAS DO PARANÁ; IBEMA; BANDEIRANTES; SÃO 
SEBASTIÃO DA AMOREIRA; AGUDOS DO SUL; ALMIRANTE TAMANDARÉ; ARAUCÁRIA; BOCAIÚVA DO SUL; 
COLOMBO; CONTENDA; MANDIRITUBA; PIRAQUARA; RIO NEGRO; SERRANÓPOLIS; SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS; 
SANTA HELENA; CAPANEMA; BELA VISTA DO CAROBÁ; FRANCISCO BELTRÃO; SALGADO FILHO; DOIS VIZINHOS; 
NOVA PRATA DO IGUAÇU; CRUZEIRO DO IGUAÇU; NOVA ESPERANÇA DO SUDUOESTE; BOA VENTURA DE SÃO 
ROQUE; FOZ DO JORDÃO; GOIOXIM; GUARAPUAVA; PRUDENTÓPOLIS; IMBITUVA; FERNANDES PINHEIRO; 
GUARAMIRANGA; IRATI; IVAIPORÃ; JOAQUIM TÁVORA; JUNDIAÍ DO SUL; RIBEIRÃO CLARO; SA
WENCESLAU BRAZ; GUARANIAÇU; LARANJEIRAS DO SUL; MARQUINHO; NOVA LARANJEIRAS; QUEDAS DO IGUAÇU; 
PORECATU; LONDRINA; COLORADO; ITAMBÉ; MARINGÁ; NOVA ESPERANÇA; PAIÇANDU; SANTA FÉ; PARANAGUÁ; 
NOVA LONDRINA; TERRA RICA; SÃO JOÃO DO CAIUÁ; MAR
NOVA ALIANÇA DO IVAÍ; PALMAS; PATO BRANCO; SÃO JOÃO; IPIRANGA; SENGÉS; ALTO PARAÍSO; CAFEZAL DO 
SUL; MARILUZ E PÉROLA, CIDADE GAÚCHA, 

 
7) Criar, implementar, estruturar e regulame
Deficiência do Estado do Paraná com dotação orçamentária em conformidade com a Lei 
Brasileira de Inclusão e fontes definidas (como por exemplo: multas das empresas que não 
cumprem as leis de cotas, multas de

  
 

Disponibilizar recursos para a promoção de campanhas que divulg
contribuições por meio da dedução do imposto de renda de pessoa física e jurídica para os 
Fundos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência existentes, bem como incentivar a 
população paranaense a doarem as notas fiscais pelo Nota Paraná para entidades que 
atendam pessoas com deficiência. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
GUARATUBA; TERRA RICA; SAUDADES DO IGUAÇU; IVATÉ; PÉROLA E ALTO PIQUIRI, CIANORTE, PALOTINA. 

rsos via Emendas Parlamentares para custeio e capital para a promoção de 
acessibilidade em locais públicos e vias públicas municipais e entradas de comércios em 
parceria com as Associações Comerciais. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
ITACOLOMI; CAMPINA GRANDE DO SUL; CURITIBA; ITAPERUÇU; MANFRINÓPOLIS; VERÊ; PÉROLA D´ OESTE; 
PALMITAL; MARILENA E HONÓRIO SERPA,.  

Aprimorar o pacto federativo com responsabilidades e financiamentos nas três instâncias 
rativas para incentivar estudos e pesquisas dos fatores relacionados a deficiências, com o 

objetivo de contribuir na construção de políticas públicas efetivas na área dos direitos da 
pessoa com deficiência e promover a implementação intersetorial das polít
garantindo por meio de convênios os repasses mensais de um montante fixo para entidades 
que atendam pessoas com deficiência. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
IDA; ABATIÁ; SANTA CECÍLIA DO PAVÃO; SERTANEJA; BALSA NOVA; BOCAIÚVA 

DO SUL; CAMPINA GRANDE DO SUL; CAMPO DO TENENTE; CONTENDA; LAPA; PINHAIS; QUITANDINHA; TIJUCAS 
DO SUL; SANTA HELENA; SANTA TEREZINHA DO ITAIPU; SÃO JORGE DO OESTE; BOM JESUS DO SUL; MALLE
MARQUINHO; PAIÇANDU; GUARAQUEÇABA; PARANAGUÁ; JARDIM OLINDA; SANTA ISABEL DO IVAÍ; CORONEL 
DOMINGO SOARES; IPIRANGA; DOURADINA E GENERAL CARNEIRO. 

Fomentar e a apoiar a criação, o fortalecimento e a implementação dos Fundos Municipais 
da Pessoa com Deficiência nos municípios do Estado do Paraná.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
SERRA; RIO BOM; BRAGA NEY; CATANDUVAS; TRÊS BARRAS DO PARANÁ; IBEMA; BANDEIRANTES; SÃO 

; AGUDOS DO SUL; ALMIRANTE TAMANDARÉ; ARAUCÁRIA; BOCAIÚVA DO SUL; 
COLOMBO; CONTENDA; MANDIRITUBA; PIRAQUARA; RIO NEGRO; SERRANÓPOLIS; SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS; 
SANTA HELENA; CAPANEMA; BELA VISTA DO CAROBÁ; FRANCISCO BELTRÃO; SALGADO FILHO; DOIS VIZINHOS; 

A PRATA DO IGUAÇU; CRUZEIRO DO IGUAÇU; NOVA ESPERANÇA DO SUDUOESTE; BOA VENTURA DE SÃO 
ROQUE; FOZ DO JORDÃO; GOIOXIM; GUARAPUAVA; PRUDENTÓPOLIS; IMBITUVA; FERNANDES PINHEIRO; 
GUARAMIRANGA; IRATI; IVAIPORÃ; JOAQUIM TÁVORA; JUNDIAÍ DO SUL; RIBEIRÃO CLARO; SA
WENCESLAU BRAZ; GUARANIAÇU; LARANJEIRAS DO SUL; MARQUINHO; NOVA LARANJEIRAS; QUEDAS DO IGUAÇU; 
PORECATU; LONDRINA; COLORADO; ITAMBÉ; MARINGÁ; NOVA ESPERANÇA; PAIÇANDU; SANTA FÉ; PARANAGUÁ; 
NOVA LONDRINA; TERRA RICA; SÃO JOÃO DO CAIUÁ; MARILENA; CRUZEIRO DO SUL; SANTO ANTÔNIO DO CAUIÁ; 
NOVA ALIANÇA DO IVAÍ; PALMAS; PATO BRANCO; SÃO JOÃO; IPIRANGA; SENGÉS; ALTO PARAÍSO; CAFEZAL DO 
SUL; MARILUZ E PÉROLA, CIDADE GAÚCHA, JUSSARA, TAPEJARA, PALOTINA 

Criar, implementar, estruturar e regulamentar o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência do Estado do Paraná com dotação orçamentária em conformidade com a Lei 
Brasileira de Inclusão e fontes definidas (como por exemplo: multas das empresas que não 
cumprem as leis de cotas, multas de estacionamento irregular em vagas destinadas à pessoa 
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Disponibilizar recursos para a promoção de campanhas que divulguem as formas de 
contribuições por meio da dedução do imposto de renda de pessoa física e jurídica para os 
Fundos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência existentes, bem como incentivar a 

araná para entidades que 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: SANTA FÉ; 
GUARATUBA; TERRA RICA; SAUDADES DO IGUAÇU; IVATÉ; PÉROLA E ALTO PIQUIRI, CIANORTE, PALOTINA.  

rsos via Emendas Parlamentares para custeio e capital para a promoção de 
acessibilidade em locais públicos e vias públicas municipais e entradas de comércios em 

ROPOSTA SISTEMATIZADA: NOVA 
ITACOLOMI; CAMPINA GRANDE DO SUL; CURITIBA; ITAPERUÇU; MANFRINÓPOLIS; VERÊ; PÉROLA D´ OESTE; 

Aprimorar o pacto federativo com responsabilidades e financiamentos nas três instâncias 
rativas para incentivar estudos e pesquisas dos fatores relacionados a deficiências, com o 

objetivo de contribuir na construção de políticas públicas efetivas na área dos direitos da 
pessoa com deficiência e promover a implementação intersetorial das políticas públicas, 
garantindo por meio de convênios os repasses mensais de um montante fixo para entidades 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: MARUMBI; 
IDA; ABATIÁ; SANTA CECÍLIA DO PAVÃO; SERTANEJA; BALSA NOVA; BOCAIÚVA 

DO SUL; CAMPINA GRANDE DO SUL; CAMPO DO TENENTE; CONTENDA; LAPA; PINHAIS; QUITANDINHA; TIJUCAS 
DO SUL; SANTA HELENA; SANTA TEREZINHA DO ITAIPU; SÃO JORGE DO OESTE; BOM JESUS DO SUL; MALLET; 
MARQUINHO; PAIÇANDU; GUARAQUEÇABA; PARANAGUÁ; JARDIM OLINDA; SANTA ISABEL DO IVAÍ; CORONEL 

Fomentar e a apoiar a criação, o fortalecimento e a implementação dos Fundos Municipais 
da Pessoa com Deficiência nos municípios do Estado do Paraná. 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: MAUÁ DA 
SERRA; RIO BOM; BRAGA NEY; CATANDUVAS; TRÊS BARRAS DO PARANÁ; IBEMA; BANDEIRANTES; SÃO 

; AGUDOS DO SUL; ALMIRANTE TAMANDARÉ; ARAUCÁRIA; BOCAIÚVA DO SUL; 
COLOMBO; CONTENDA; MANDIRITUBA; PIRAQUARA; RIO NEGRO; SERRANÓPOLIS; SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS; 
SANTA HELENA; CAPANEMA; BELA VISTA DO CAROBÁ; FRANCISCO BELTRÃO; SALGADO FILHO; DOIS VIZINHOS; 

A PRATA DO IGUAÇU; CRUZEIRO DO IGUAÇU; NOVA ESPERANÇA DO SUDUOESTE; BOA VENTURA DE SÃO 
ROQUE; FOZ DO JORDÃO; GOIOXIM; GUARAPUAVA; PRUDENTÓPOLIS; IMBITUVA; FERNANDES PINHEIRO; 
GUARAMIRANGA; IRATI; IVAIPORÃ; JOAQUIM TÁVORA; JUNDIAÍ DO SUL; RIBEIRÃO CLARO; SANTANA DO ITARARÉ; 
WENCESLAU BRAZ; GUARANIAÇU; LARANJEIRAS DO SUL; MARQUINHO; NOVA LARANJEIRAS; QUEDAS DO IGUAÇU; 
PORECATU; LONDRINA; COLORADO; ITAMBÉ; MARINGÁ; NOVA ESPERANÇA; PAIÇANDU; SANTA FÉ; PARANAGUÁ; 

ILENA; CRUZEIRO DO SUL; SANTO ANTÔNIO DO CAUIÁ; 
NOVA ALIANÇA DO IVAÍ; PALMAS; PATO BRANCO; SÃO JOÃO; IPIRANGA; SENGÉS; ALTO PARAÍSO; CAFEZAL DO 

ntar o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência do Estado do Paraná com dotação orçamentária em conformidade com a Lei 
Brasileira de Inclusão e fontes definidas (como por exemplo: multas das empresas que não 

estacionamento irregular em vagas destinadas à pessoa 



 
 
 

com deficiência e multas por falta de acessibilidade), para que seja possível viabilizar recursos 
a fim de financiar políticas públicas para as pessoas com deficiência, promovendo autonomia, 
independência e participação efetiva das pessoas com deficiência na sociedade, além do 
fortalecimento do controle social. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
CATANDUVAS; AGUDOS DO SUL; COLOMBO; SERRANÓPOLIS; FRANCI
CRUZEIRO DO IGUAÇU; BOM JESUS DO SUL; GUARAPUAVA; PRUDENTÓPOLIS; IMBITUVA; JAPIRA; PINHALÃO; 
SANTANA DO ITARARÉ; SIQUEIRA CAMPOS; WENCESLAU BRAZ; LARANJEIRAS DO SUL; QUEDAS DO IGUAÇU; RIO 
BONITO DO IGUAÇU; LONDRINA; NOVA LONDRINA; MARILENA; SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ; NOVA ALIANÇA DO IVAÍ; 
CORONEL DOMINGOS SOARES; PALMAS; CARAMBEÍ; ALTO PARAÍSO; TAPIRA E IPORÃ, CIDADE GAÚCHA, 
PALOTINA 

8) Criar legislações de incentivo fiscal para empresas e comércios que disponibilizem 
oportunidades de vagas de trabalho para Pessoas com Deficiência.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
MANFRINÓPOLIS; PÉROLA D`OESTE; JAPIRA; PINHALÃO; SIQUEIRA CAMPOS E TERRA RICA, CIANORTE

 

 
 
 

11) Estabelecer percentual mínimo de investimentos da receita líquida para
ações de proteção a pessoa com deficiência, no atendimento e capacitação da pessoa com 
deficiência, no apoio à mobilidade inclusiva, construindo calçadas regulares com piso tátil, 
vagas de estacionamentos destinados as pessoas com deficiê
públicas, de forma a garantir a acessibilidade de todas as pessoas com deficiência, bem como 
nas políticas públicas dos direitos da pessoa com deficiência em suas diversas áreas de 
atuação. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS 
CERRO AZUL; TIJUCAS DO SUL; BARRACÃO; CAMPINA DO SIMÃO; TURVO; ARIRANHA DO IVAÍ; PORECATU; 
GUAIRAÇA E ITAPEJARA D´ OESTE. 

 
 
 

9) Garantir financiamento de forma desburocratizada, criação de linhas de crédito para 
pessoas com deficiência e redução de impostos nas compras de equipamentos específicos, 
órteses, próteses e ajudas técnicas, a fim de tornar mais acessível a pessoa com deficiência a 
utilizar a tecnologia assistida. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
PRUDENTÓPOLIS; QUERÊNCIA DO NORTE; MANGUEIRINHA; SÃO JORGE DO PATROCÍNIO; TAPIRA; ANTONIO 
OLINTO, CIDADE GAÚCHA. 

10) Criar legislações (federal, es
apoiar e financiar programas, projetos, ações nas áreas de cultura, educação, saúde, esporte, 
lazer, habitação, trabalho e profissionalização para a pessoa com deficiência.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
PRUDENTÓPOLIS; QUERÊNCIA DO NORTE; MANGUEIRINHA; SÃO JORGE DO PATROCÍNIO; TAPIRA; ANTONIO 
OLINTO, CIDADE GAÚCHA.  

  
 

com deficiência e multas por falta de acessibilidade), para que seja possível viabilizar recursos 
a fim de financiar políticas públicas para as pessoas com deficiência, promovendo autonomia, 

cia e participação efetiva das pessoas com deficiência na sociedade, além do 
 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
CATANDUVAS; AGUDOS DO SUL; COLOMBO; SERRANÓPOLIS; FRANCISCO BELTRÃO; NOVA PRATA DO IGUAÇU; 
CRUZEIRO DO IGUAÇU; BOM JESUS DO SUL; GUARAPUAVA; PRUDENTÓPOLIS; IMBITUVA; JAPIRA; PINHALÃO; 
SANTANA DO ITARARÉ; SIQUEIRA CAMPOS; WENCESLAU BRAZ; LARANJEIRAS DO SUL; QUEDAS DO IGUAÇU; RIO 

LONDRINA; MARILENA; SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ; NOVA ALIANÇA DO IVAÍ; 
CORONEL DOMINGOS SOARES; PALMAS; CARAMBEÍ; ALTO PARAÍSO; TAPIRA E IPORÃ, CIDADE GAÚCHA, 

Criar legislações de incentivo fiscal para empresas e comércios que disponibilizem 
nidades de vagas de trabalho para Pessoas com Deficiência. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
MANFRINÓPOLIS; PÉROLA D`OESTE; JAPIRA; PINHALÃO; SIQUEIRA CAMPOS E TERRA RICA, CIANORTE

Estabelecer percentual mínimo de investimentos da receita líquida para
ações de proteção a pessoa com deficiência, no atendimento e capacitação da pessoa com 
deficiência, no apoio à mobilidade inclusiva, construindo calçadas regulares com piso tátil, 
vagas de estacionamentos destinados as pessoas com deficiência em todas instituições 
públicas, de forma a garantir a acessibilidade de todas as pessoas com deficiência, bem como 
nas políticas públicas dos direitos da pessoa com deficiência em suas diversas áreas de 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
CERRO AZUL; TIJUCAS DO SUL; BARRACÃO; CAMPINA DO SIMÃO; TURVO; ARIRANHA DO IVAÍ; PORECATU; 

forma desburocratizada, criação de linhas de crédito para 
pessoas com deficiência e redução de impostos nas compras de equipamentos específicos, 
órteses, próteses e ajudas técnicas, a fim de tornar mais acessível a pessoa com deficiência a 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
PRUDENTÓPOLIS; QUERÊNCIA DO NORTE; MANGUEIRINHA; SÃO JORGE DO PATROCÍNIO; TAPIRA; ANTONIO 

Criar legislações (federal, estadual e municipais) de políticas de Incentivo Fiscal para 
apoiar e financiar programas, projetos, ações nas áreas de cultura, educação, saúde, esporte, 
lazer, habitação, trabalho e profissionalização para a pessoa com deficiência.

ARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
PRUDENTÓPOLIS; QUERÊNCIA DO NORTE; MANGUEIRINHA; SÃO JORGE DO PATROCÍNIO; TAPIRA; ANTONIO 
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com deficiência e multas por falta de acessibilidade), para que seja possível viabilizar recursos 
a fim de financiar políticas públicas para as pessoas com deficiência, promovendo autonomia, 

cia e participação efetiva das pessoas com deficiência na sociedade, além do 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: CASCAVEL; 
SCO BELTRÃO; NOVA PRATA DO IGUAÇU; 

CRUZEIRO DO IGUAÇU; BOM JESUS DO SUL; GUARAPUAVA; PRUDENTÓPOLIS; IMBITUVA; JAPIRA; PINHALÃO; 
SANTANA DO ITARARÉ; SIQUEIRA CAMPOS; WENCESLAU BRAZ; LARANJEIRAS DO SUL; QUEDAS DO IGUAÇU; RIO 

LONDRINA; MARILENA; SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ; NOVA ALIANÇA DO IVAÍ; 
CORONEL DOMINGOS SOARES; PALMAS; CARAMBEÍ; ALTO PARAÍSO; TAPIRA E IPORÃ, CIDADE GAÚCHA, 

Criar legislações de incentivo fiscal para empresas e comércios que disponibilizem 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
MANFRINÓPOLIS; PÉROLA D`OESTE; JAPIRA; PINHALÃO; SIQUEIRA CAMPOS E TERRA RICA, CIANORTE 

Estabelecer percentual mínimo de investimentos da receita líquida para aprimoramento de 
ações de proteção a pessoa com deficiência, no atendimento e capacitação da pessoa com 
deficiência, no apoio à mobilidade inclusiva, construindo calçadas regulares com piso tátil, 

ncia em todas instituições 
públicas, de forma a garantir a acessibilidade de todas as pessoas com deficiência, bem como 
nas políticas públicas dos direitos da pessoa com deficiência em suas diversas áreas de 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:SERTANEJA; 
CERRO AZUL; TIJUCAS DO SUL; BARRACÃO; CAMPINA DO SIMÃO; TURVO; ARIRANHA DO IVAÍ; PORECATU; 

forma desburocratizada, criação de linhas de crédito para 
pessoas com deficiência e redução de impostos nas compras de equipamentos específicos, 
órteses, próteses e ajudas técnicas, a fim de tornar mais acessível a pessoa com deficiência a 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: BALSA NOVA; 
PRUDENTÓPOLIS; QUERÊNCIA DO NORTE; MANGUEIRINHA; SÃO JORGE DO PATROCÍNIO; TAPIRA; ANTONIO 

tadual e municipais) de políticas de Incentivo Fiscal para 
apoiar e financiar programas, projetos, ações nas áreas de cultura, educação, saúde, esporte, 
lazer, habitação, trabalho e profissionalização para a pessoa com deficiência. 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:BALSA NOVA; 
PRUDENTÓPOLIS; QUERÊNCIA DO NORTE; MANGUEIRINHA; SÃO JORGE DO PATROCÍNIO; TAPIRA; ANTONIO 



 
 
 

12) Estimular e estabelecer o planejamento orçamentário e a organização da Lei Or
Anual – LOA com dotações específicas que assegurem os direitos das pessoas com 
deficiência nas diversas políticas setoriais.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
ITACOLOMI; RIO BOM; CAPITÃO LEÔNIDAS M
SAPOPEMA; URAÍ; AGUDOS DO SUL; CAMPINA GRANDE DO SUL; CAMPO DO TENENTE; CERRO AZUL; DOUTOR 
ULYSSES; LAPA; MANDIRITUBA; PIÊN; QUITANDINHA; RIO NEGRO; SÃO JOSÉ DOS PINHAIS; SANTA TEREZINHA DO 
ITAIPU; SÃO JORGE DO OESTE; CAPANEMA; MANFRINÓPOLIS; FRANCISCO BELTRÃO; BOA ESPERANÇA DO 
IGUAÇU; PÉROLA D`OESTE; NOVA PRATA DO IGUAÇU; CRUZEIRO DO IGUAÇU; NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE; 
PLANALTO; ENEAS MARQUES; BOM JESUS DO SUL; SANTA IZABEL DO OESTE; AMPÉRE; BOA VENT
ROQUE; CAMPINA DO SIMÃO; FOZ DO JORDÃO; GUARAPUAVA; PITANGA; PRUDENTÓPOLIS; RESERVA DO IGUAÇU; 
TURVO; TEIXEIRA SOARES; IRATI; REBOUÇAS; ARIRANHA DO IVAÍ; IVAIPORÃ; ROSÁRIO DO IVAÍ; PINHALÃO; 
WENCESLAU BRAZ; ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU; RIO BONITO DO 
MANDAGUAÇU; MANDAGUARI; NOVA ESPERANÇA; SANTA INÊS; ITAÚNA DO SUL; JARDIM OLINDA; PLANALTINA DO 
PARANÁ; MARILENA; PARAÍSO DO NORTE; MIRADOR; SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ; SÃO CARLOS DO IVAÍ; 
TAMBOARA; BOM SUCESSO DO SUL; C
CARAMBEÍ; CASTRO; ALTO PARAÍSO; IVATÉ; PÉROLA; IPORÃ; GENERAL CARNEIRO; PAULA FREITAS; PORTO 

VITÓRIA E BITURUNA, TUNEIRAS DO OESTE

 
13) Garantir a provisão de orçamento para implementação da
pessoas com deficiência, bem como ampliar os recursos financeiros por meio de fundos 
públicos para a ampliação de programas e projetos para qualificar o atendimento as pessoas 
com deficiência, com garantia de transparência 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
ITACOLOMI; RIO BOM; CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES; BRAGA NEY; CATANDUVAS; MATELÂNDIA; BANDEIRANTES; 
SAPOPEMA; URAÍ; AGUDOS DO SUL; CAMPINA GRANDE DO
ULYSSES; LAPA; MANDIRITUBA; PIÊN; QUITANDINHA; RIO NEGRO; SÃO JOSÉ DOS PINHAIS; SANTA TEREZINHA DO 
ITAIPU; SÃO JORGE DO OESTE; CAPANEMA; MANFRINÓPOLIS; FRANCISCO BELTRÃO; BOA ESPERANÇA DO 
IGUAÇU; PÉROLA D`OESTE; NOVA PRATA DO IGUAÇU; CRUZEIRO DO IGUAÇU; NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE; 
PLANALTO; ENEAS MARQUES; BOM JESUS DO SUL; SANTA IZABEL DO OESTE; AMPÉRE; BOA VENTURA DE SÃO 
ROQUE; CAMPINA DO SIMÃO; FOZ DO JORDÃO; GUARAPUAVA; PITANGA; PRUDENTÓPOLIS; RESERVA DO IGUAÇU;
TURVO; TEIXEIRA SOARES; IRATI; REBOUÇAS; ARIRANHA DO IVAÍ; IVAIPORÃ; ROSÁRIO DO IVAÍ; PINHALÃO; 
WENCESLAU BRAZ; ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU; RIO BONITO DO IGUAÇU; SERTANÓPOLIS; COLORADO; ITAMBÉ; 
MANDAGUAÇU; MANDAGUARI; NOVA ESPERANÇA; SANTA INÊS; ITAÚNA DO SUL
PARANÁ; MARILENA; PARAÍSO DO NORTE; MIRADOR; SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ; SÃO CARLOS DO IVAÍ; 
TAMBOARA; BOM SUCESSO DO SUL; CLEVELÂNDIA; CORONEL VIVIDA; MARIÓPOLIS; PATO BRANCO; VITORINO; 
CARAMBEÍ; CASTRO; ALTO PARAÍSO; IVATÉ; PÉR
VITÓRIA E BITURUNA, TAPEJARA, TERRA BOA 

 
14) Garantir recursos para melhorar as políticas públicas ofertadas para a pessoa com 
deficiência, em especial analisar e estudar detalhadamente os Planos Plurian
Leis Orçamentárias Anuais – LOAs e analisar propostas de convênios, além de propor 
reuniões e grupos de estudos para os profissionais atuantes com o público alvo da Educação 
Especial, sendo necessário além da formação inicial, o aperfeiçoam
rede envolvida para interação e troca de experiências.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES; CASCAVEL; CAMPO BONITO; LINDOESTE; ABATIÁ; SANTA CECÍLIA DO P
SEBASTIÃO DA AMOREIRA; ADRIANÓPOLIS; CAMPO LARGO; CURITIBA; DOUTOR ULYSSES; FAZENDA RIO GRANDE; 
ITAPERUÇU; PINHAIS; TIJUCA DO SUL; TUNAS DO PARANÁ; SANTA TEREZINHA DO ITAIPU; SÃO JORGE DO OESTE; 
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE; VERÊ; MARMELEIRO; BOA ES
SUDOESTE; PINHAL DE SÃO BENTO; PLANALTO; ENEAS MARQUES; PRANCHITA; SALTO DO LONTRA; CANDÓI; 
GOIOXIM; GUARAPUAVA; PALMITAL; PINHÃO; RESERVA DO IGUAÇU; ROSÁRIO DO IVAÍ; JAPIRA; JUNDIAÍ DO SUL; 
RIBEIRÃO CLARO; SALTO DO ITARARÉ; DIAMANTE DO SUL; GUARANIAÇU; LARANJEIRAS DO SUL; MARQUINHO; 

  
 

Estimular e estabelecer o planejamento orçamentário e a organização da Lei Or
LOA com dotações específicas que assegurem os direitos das pessoas com 

deficiência nas diversas políticas setoriais. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
ITACOLOMI; RIO BOM; CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES; BRAGA NEY; CATANDUVAS; MATELÂNDIA; BANDEIRANTES; 
SAPOPEMA; URAÍ; AGUDOS DO SUL; CAMPINA GRANDE DO SUL; CAMPO DO TENENTE; CERRO AZUL; DOUTOR 
ULYSSES; LAPA; MANDIRITUBA; PIÊN; QUITANDINHA; RIO NEGRO; SÃO JOSÉ DOS PINHAIS; SANTA TEREZINHA DO 

ÃO JORGE DO OESTE; CAPANEMA; MANFRINÓPOLIS; FRANCISCO BELTRÃO; BOA ESPERANÇA DO 
IGUAÇU; PÉROLA D`OESTE; NOVA PRATA DO IGUAÇU; CRUZEIRO DO IGUAÇU; NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE; 
PLANALTO; ENEAS MARQUES; BOM JESUS DO SUL; SANTA IZABEL DO OESTE; AMPÉRE; BOA VENT
ROQUE; CAMPINA DO SIMÃO; FOZ DO JORDÃO; GUARAPUAVA; PITANGA; PRUDENTÓPOLIS; RESERVA DO IGUAÇU; 
TURVO; TEIXEIRA SOARES; IRATI; REBOUÇAS; ARIRANHA DO IVAÍ; IVAIPORÃ; ROSÁRIO DO IVAÍ; PINHALÃO; 
WENCESLAU BRAZ; ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU; RIO BONITO DO IGUAÇU; SERTANÓPOLIS; COLORADO; ITAMBÉ; 
MANDAGUAÇU; MANDAGUARI; NOVA ESPERANÇA; SANTA INÊS; ITAÚNA DO SUL; JARDIM OLINDA; PLANALTINA DO 
PARANÁ; MARILENA; PARAÍSO DO NORTE; MIRADOR; SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ; SÃO CARLOS DO IVAÍ; 
TAMBOARA; BOM SUCESSO DO SUL; CLEVELÂNDIA; CORONEL VIVIDA; MARIÓPOLIS; PATO BRANCO; VITORINO; 
CARAMBEÍ; CASTRO; ALTO PARAÍSO; IVATÉ; PÉROLA; IPORÃ; GENERAL CARNEIRO; PAULA FREITAS; PORTO 

VITÓRIA E BITURUNA, TUNEIRAS DO OESTE.  

Garantir a provisão de orçamento para implementação das políticas públicas para que as 
pessoas com deficiência, bem como ampliar os recursos financeiros por meio de fundos 
públicos para a ampliação de programas e projetos para qualificar o atendimento as pessoas 
com deficiência, com garantia de transparência na aplicação destes recursos.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA
ITACOLOMI; RIO BOM; CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES; BRAGA NEY; CATANDUVAS; MATELÂNDIA; BANDEIRANTES; 
SAPOPEMA; URAÍ; AGUDOS DO SUL; CAMPINA GRANDE DO SUL; CAMPO DO TENENTE; CERRO AZUL; DOUTOR 
ULYSSES; LAPA; MANDIRITUBA; PIÊN; QUITANDINHA; RIO NEGRO; SÃO JOSÉ DOS PINHAIS; SANTA TEREZINHA DO 
ITAIPU; SÃO JORGE DO OESTE; CAPANEMA; MANFRINÓPOLIS; FRANCISCO BELTRÃO; BOA ESPERANÇA DO 

OVA PRATA DO IGUAÇU; CRUZEIRO DO IGUAÇU; NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE; 
PLANALTO; ENEAS MARQUES; BOM JESUS DO SUL; SANTA IZABEL DO OESTE; AMPÉRE; BOA VENTURA DE SÃO 
ROQUE; CAMPINA DO SIMÃO; FOZ DO JORDÃO; GUARAPUAVA; PITANGA; PRUDENTÓPOLIS; RESERVA DO IGUAÇU;
TURVO; TEIXEIRA SOARES; IRATI; REBOUÇAS; ARIRANHA DO IVAÍ; IVAIPORÃ; ROSÁRIO DO IVAÍ; PINHALÃO; 
WENCESLAU BRAZ; ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU; RIO BONITO DO IGUAÇU; SERTANÓPOLIS; COLORADO; ITAMBÉ; 
MANDAGUAÇU; MANDAGUARI; NOVA ESPERANÇA; SANTA INÊS; ITAÚNA DO SUL; JARDIM OLINDA; PLANALTINA DO 
PARANÁ; MARILENA; PARAÍSO DO NORTE; MIRADOR; SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ; SÃO CARLOS DO IVAÍ; 
TAMBOARA; BOM SUCESSO DO SUL; CLEVELÂNDIA; CORONEL VIVIDA; MARIÓPOLIS; PATO BRANCO; VITORINO; 
CARAMBEÍ; CASTRO; ALTO PARAÍSO; IVATÉ; PÉROLA; IPORÃ; GENERAL CARNEIRO; PAULA FREITAS; PORTO 

TAPEJARA, TERRA BOA  

Garantir recursos para melhorar as políticas públicas ofertadas para a pessoa com 
deficiência, em especial analisar e estudar detalhadamente os Planos Plurian

LOAs e analisar propostas de convênios, além de propor 
reuniões e grupos de estudos para os profissionais atuantes com o público alvo da Educação 
Especial, sendo necessário além da formação inicial, o aperfeiçoamento contínuo e técnico da 
rede envolvida para interação e troca de experiências. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES; CASCAVEL; CAMPO BONITO; LINDOESTE; ABATIÁ; SANTA CECÍLIA DO P
SEBASTIÃO DA AMOREIRA; ADRIANÓPOLIS; CAMPO LARGO; CURITIBA; DOUTOR ULYSSES; FAZENDA RIO GRANDE; 
ITAPERUÇU; PINHAIS; TIJUCA DO SUL; TUNAS DO PARANÁ; SANTA TEREZINHA DO ITAIPU; SÃO JORGE DO OESTE; 
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE; VERÊ; MARMELEIRO; BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU; NOVA ESPERANÇA DO 
SUDOESTE; PINHAL DE SÃO BENTO; PLANALTO; ENEAS MARQUES; PRANCHITA; SALTO DO LONTRA; CANDÓI; 
GOIOXIM; GUARAPUAVA; PALMITAL; PINHÃO; RESERVA DO IGUAÇU; ROSÁRIO DO IVAÍ; JAPIRA; JUNDIAÍ DO SUL; 

RARÉ; DIAMANTE DO SUL; GUARANIAÇU; LARANJEIRAS DO SUL; MARQUINHO; 
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Estimular e estabelecer o planejamento orçamentário e a organização da Lei Orçamentária 
LOA com dotações específicas que assegurem os direitos das pessoas com 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:NOVA 
ARQUES; BRAGA NEY; CATANDUVAS; MATELÂNDIA; BANDEIRANTES; 

SAPOPEMA; URAÍ; AGUDOS DO SUL; CAMPINA GRANDE DO SUL; CAMPO DO TENENTE; CERRO AZUL; DOUTOR 
ULYSSES; LAPA; MANDIRITUBA; PIÊN; QUITANDINHA; RIO NEGRO; SÃO JOSÉ DOS PINHAIS; SANTA TEREZINHA DO 

ÃO JORGE DO OESTE; CAPANEMA; MANFRINÓPOLIS; FRANCISCO BELTRÃO; BOA ESPERANÇA DO 
IGUAÇU; PÉROLA D`OESTE; NOVA PRATA DO IGUAÇU; CRUZEIRO DO IGUAÇU; NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE; 
PLANALTO; ENEAS MARQUES; BOM JESUS DO SUL; SANTA IZABEL DO OESTE; AMPÉRE; BOA VENTURA DE SÃO 
ROQUE; CAMPINA DO SIMÃO; FOZ DO JORDÃO; GUARAPUAVA; PITANGA; PRUDENTÓPOLIS; RESERVA DO IGUAÇU; 
TURVO; TEIXEIRA SOARES; IRATI; REBOUÇAS; ARIRANHA DO IVAÍ; IVAIPORÃ; ROSÁRIO DO IVAÍ; PINHALÃO; 

IGUAÇU; SERTANÓPOLIS; COLORADO; ITAMBÉ; 
MANDAGUAÇU; MANDAGUARI; NOVA ESPERANÇA; SANTA INÊS; ITAÚNA DO SUL; JARDIM OLINDA; PLANALTINA DO 
PARANÁ; MARILENA; PARAÍSO DO NORTE; MIRADOR; SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ; SÃO CARLOS DO IVAÍ; 

LEVELÂNDIA; CORONEL VIVIDA; MARIÓPOLIS; PATO BRANCO; VITORINO; 
CARAMBEÍ; CASTRO; ALTO PARAÍSO; IVATÉ; PÉROLA; IPORÃ; GENERAL CARNEIRO; PAULA FREITAS; PORTO 

s políticas públicas para que as 
pessoas com deficiência, bem como ampliar os recursos financeiros por meio de fundos 
públicos para a ampliação de programas e projetos para qualificar o atendimento as pessoas 

na aplicação destes recursos. 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: NOVA 
ITACOLOMI; RIO BOM; CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES; BRAGA NEY; CATANDUVAS; MATELÂNDIA; BANDEIRANTES; 

SUL; CAMPO DO TENENTE; CERRO AZUL; DOUTOR 
ULYSSES; LAPA; MANDIRITUBA; PIÊN; QUITANDINHA; RIO NEGRO; SÃO JOSÉ DOS PINHAIS; SANTA TEREZINHA DO 
ITAIPU; SÃO JORGE DO OESTE; CAPANEMA; MANFRINÓPOLIS; FRANCISCO BELTRÃO; BOA ESPERANÇA DO 

OVA PRATA DO IGUAÇU; CRUZEIRO DO IGUAÇU; NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE; 
PLANALTO; ENEAS MARQUES; BOM JESUS DO SUL; SANTA IZABEL DO OESTE; AMPÉRE; BOA VENTURA DE SÃO 
ROQUE; CAMPINA DO SIMÃO; FOZ DO JORDÃO; GUARAPUAVA; PITANGA; PRUDENTÓPOLIS; RESERVA DO IGUAÇU; 
TURVO; TEIXEIRA SOARES; IRATI; REBOUÇAS; ARIRANHA DO IVAÍ; IVAIPORÃ; ROSÁRIO DO IVAÍ; PINHALÃO; 
WENCESLAU BRAZ; ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU; RIO BONITO DO IGUAÇU; SERTANÓPOLIS; COLORADO; ITAMBÉ; 

; JARDIM OLINDA; PLANALTINA DO 
PARANÁ; MARILENA; PARAÍSO DO NORTE; MIRADOR; SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ; SÃO CARLOS DO IVAÍ; 
TAMBOARA; BOM SUCESSO DO SUL; CLEVELÂNDIA; CORONEL VIVIDA; MARIÓPOLIS; PATO BRANCO; VITORINO; 

OLA; IPORÃ; GENERAL CARNEIRO; PAULA FREITAS; PORTO 

Garantir recursos para melhorar as políticas públicas ofertadas para a pessoa com 
deficiência, em especial analisar e estudar detalhadamente os Planos Plurianuais – PPAs, as 

LOAs e analisar propostas de convênios, além de propor 
reuniões e grupos de estudos para os profissionais atuantes com o público alvo da Educação 

ento contínuo e técnico da 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:SABÁUDIA; 
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES; CASCAVEL; CAMPO BONITO; LINDOESTE; ABATIÁ; SANTA CECÍLIA DO PAVÃO; SÃO 
SEBASTIÃO DA AMOREIRA; ADRIANÓPOLIS; CAMPO LARGO; CURITIBA; DOUTOR ULYSSES; FAZENDA RIO GRANDE; 
ITAPERUÇU; PINHAIS; TIJUCA DO SUL; TUNAS DO PARANÁ; SANTA TEREZINHA DO ITAIPU; SÃO JORGE DO OESTE; 

PERANÇA DO IGUAÇU; NOVA ESPERANÇA DO 
SUDOESTE; PINHAL DE SÃO BENTO; PLANALTO; ENEAS MARQUES; PRANCHITA; SALTO DO LONTRA; CANDÓI; 
GOIOXIM; GUARAPUAVA; PALMITAL; PINHÃO; RESERVA DO IGUAÇU; ROSÁRIO DO IVAÍ; JAPIRA; JUNDIAÍ DO SUL; 

RARÉ; DIAMANTE DO SUL; GUARANIAÇU; LARANJEIRAS DO SUL; MARQUINHO; 



 
 
 

PORTO BARREIRO; QUEDAS DO IGUAÇU; VIRMUND; IBIPORÃ; LOBATO; MANDAGUAÇU; MARIALVA; MUNHOZ DE 
MELLO; NOVA ESPERANÇA; PAIÇANDU; SANTA FÉ; SANTA INÊS; SARANDI; PARANAGUÁ; PONTAL DO PARANÁ; 
ITAÚNA DO SUL; TERRA RICA; PLANALTINA DO PARANÁ; SANTA ISABEL DO IVAÍ; MARILENA; SÃO PEDRO DO 
PARANÁ; SANTA MÔNICA; CRUZEIRO DO SUL; MIRADOR; NOVA ALIANÇA DO IVAÍ; TAMBOARA; PARANAVAÍ; INAJÁ; 
BOM SUCESSO DO SUL; CLEVELÂNDIA; CORONEL VIVIDA; MANGUEIRINHA; PALMAS
CARAMBEÍ; PALMEIRA; SÃO JORGE DO PATROCÍNIO; CRUZEIRO DO OESTE; DOURADINA; TAPIRA; UMUARAMA; 
GENERAL CARNEIRO E PORTO VITÓRIA, TERRA ROXA. 

 
15) Mobilizar junto ao Governo Federal e Estadual o repasse de recursos financeiros aos 
municípios, a fim de financiar programas e projetos voltados para a pessoa com deficiência, tal 
como a implantação da Tecnologia Assistiva que é relacionada a um conjunto de recursos e 
serviços que contribuem para a promoção ou ampliação das características
pessoas com deficiências, incapacidades ou limitações. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
ALMIRANTE DO TAMANDARÉ; ITAPERUÇU; BELA VISTA DO CAROBÁ; DOIS VIZINHOS; CRUZEIRO DO IGUAÇU; 
CANDÓI; CANTAGALO; PITANGA; TURVO; GUARAMIRANGA; INÁCIO MARTINS; RIBEIRÃO CLARO; SANTANA DO 
ITARARÉ; COLORADO; ITAMBÉ; MUNHOZ DE MELLO; GUARATUBA; MORRETES; PARANGUÁ; CORONEL VIVIDA; 
SULINA; IPIRANGA; SÃO JORGE DO PATROCÍNIO; CAFEZAL DO SUL; DOURADINA E ALTO PI

 

7.4 Eixo Temático 

PROPOSTAS TOTAIS: 830 
PROPOSTAS SISTEMATIZADAS : 13
Elaboradas com o Conselheiro: Ivan Jose
Apoio Técnico: Margarete e Carla

 
1) Promover e implantar projetos arqu
adaptação e manutenção de espaços
acessíveis, rampas de acesso, sinalização, informação tátil e sonora, ciclovias, 
elevadas, banheiros adaptados dos
livre com equipamentos adaptados. 
que estabelecem normas gerais e critérios  para promoção de acessibilidade.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
APUCARANA, MAUÁ DA SERRA, NOVA CANTU, 
TURVO, TEIXEIRA SOARES, PLANALTINA DO PARANÁ
ALMIRANTE TAMANDARÉ, CRUZEIRO DO IGUAÇU, PRANCHITA, SALTO DO LONTRA, ARAUCÁRIA, IMBITUVA, FLOR 
DA SERRA DO SUL, BOM SUCESSO, CAMPO MOURÃO, UBIRITÃ, 
AMOREIRA, SERTANEJA,  QUATRO BARRAS 
DO SUL PLANALTO, SANTA IZABEL DO OESTE
SARANDI, IBIPORÃ, GUARAQUEÇABA PARAÍSO DO NORTE, 
SUL. ANTONIO OLINTO, CARLÓPOLIS, FIGUEIRA,
PORTO BARREIRO, QUEDAS DO IGUAÇU, 
WENCESLAU BRAZ, ABATIÁ, CURITIBA, 
IGUAÇU, CANDÓI, PRUDENTÓPOLIS, ITAMBÉ
DO PARANÁ, SÃO JOÃO DO CAIUÁ, MARILENA
TAMBOARA, SANTA, MÔNICA, MIRADOR, CLEVELÂNDIA, CORONEL , DOMINGOS SOARES, HONÓRIO S

  
 

PORTO BARREIRO; QUEDAS DO IGUAÇU; VIRMUND; IBIPORÃ; LOBATO; MANDAGUAÇU; MARIALVA; MUNHOZ DE 
MELLO; NOVA ESPERANÇA; PAIÇANDU; SANTA FÉ; SANTA INÊS; SARANDI; PARANAGUÁ; PONTAL DO PARANÁ; 

A DO SUL; TERRA RICA; PLANALTINA DO PARANÁ; SANTA ISABEL DO IVAÍ; MARILENA; SÃO PEDRO DO 
PARANÁ; SANTA MÔNICA; CRUZEIRO DO SUL; MIRADOR; NOVA ALIANÇA DO IVAÍ; TAMBOARA; PARANAVAÍ; INAJÁ; 
BOM SUCESSO DO SUL; CLEVELÂNDIA; CORONEL VIVIDA; MANGUEIRINHA; PALMAS; PATO BRANCO; SÃO JOÃO; 
CARAMBEÍ; PALMEIRA; SÃO JORGE DO PATROCÍNIO; CRUZEIRO DO OESTE; DOURADINA; TAPIRA; UMUARAMA; 
GENERAL CARNEIRO E PORTO VITÓRIA, TERRA ROXA.  

Mobilizar junto ao Governo Federal e Estadual o repasse de recursos financeiros aos 
unicípios, a fim de financiar programas e projetos voltados para a pessoa com deficiência, tal 

como a implantação da Tecnologia Assistiva que é relacionada a um conjunto de recursos e 
serviços que contribuem para a promoção ou ampliação das características
pessoas com deficiências, incapacidades ou limitações.  

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
ALMIRANTE DO TAMANDARÉ; ITAPERUÇU; BELA VISTA DO CAROBÁ; DOIS VIZINHOS; CRUZEIRO DO IGUAÇU; 

I; CANTAGALO; PITANGA; TURVO; GUARAMIRANGA; INÁCIO MARTINS; RIBEIRÃO CLARO; SANTANA DO 
ITARARÉ; COLORADO; ITAMBÉ; MUNHOZ DE MELLO; GUARATUBA; MORRETES; PARANGUÁ; CORONEL VIVIDA; 
SULINA; IPIRANGA; SÃO JORGE DO PATROCÍNIO; CAFEZAL DO SUL; DOURADINA E ALTO PI

 

 

Eixo Temático 4 – Acessibilidade e Tecnologia Assistiva
  

PROPOSTAS SISTEMATIZADAS : 13 
das com o Conselheiro: Ivan Jose de Padua 

Apoio Técnico: Margarete e Carla 
 

Promover e implantar projetos arquitetônicos acessíveis, objetivando a construção, 
de espaços, prédios públicos, vias públicas, calçadas com rotas 

acessíveis, rampas de acesso, sinalização, informação tátil e sonora, ciclovias, 
dos      espaços públicos e privados, academias e parques ao ar 

livre com equipamentos adaptados. Garantindo a acessibilidade conforme
que estabelecem normas gerais e critérios  para promoção de acessibilidade.

NHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
, NOVA CANTU, BOA VISTA DA APARECIDA, CAMPO BONITO

PLANALTINA DO PARANÁ, SULINA, GUAPIRAMA, CAPANEMA, 
CRUZEIRO DO IGUAÇU, PRANCHITA, SALTO DO LONTRA, ARAUCÁRIA, IMBITUVA, FLOR 

CAMPO MOURÃO, UBIRITÃ, TRÊS BARRAS DO PARANÁ, 
QUATRO BARRAS VERÊ, MARMELEIRO, BOA ESPERANÇA DO IG

SANTA IZABEL DO OESTE, CAMPINA DO SIMÃO, MARIALVA, MUNHOZ DE MELLO
PARAÍSO DO NORTE, PITANGA, PALMAS, SULINA, ALTO PIQUIRI, CAFEZAL DO 

SUL. ANTONIO OLINTO, CARLÓPOLIS, FIGUEIRA, JABOTI, JUNDIAÍ DO SUL, GUARANIAÇU
PORTO BARREIRO, QUEDAS DO IGUAÇU, SABÁUDIA, GUARAPUAVA, ARARUNA, NOVA CANTU

, FAZENDA RIO GRANDE, SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
ITAMBÉ, COLORADO, SANTA FÉ, SANTA INÊS, JARDIM, OLINDA
MARILENA, SÃO PEDRO DO PARANÁ, SANTO ANTONIO DO CAIUÁ

MÔNICA, MIRADOR, CLEVELÂNDIA, CORONEL , DOMINGOS SOARES, HONÓRIO S
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PORTO BARREIRO; QUEDAS DO IGUAÇU; VIRMUND; IBIPORÃ; LOBATO; MANDAGUAÇU; MARIALVA; MUNHOZ DE 
MELLO; NOVA ESPERANÇA; PAIÇANDU; SANTA FÉ; SANTA INÊS; SARANDI; PARANAGUÁ; PONTAL DO PARANÁ; 

A DO SUL; TERRA RICA; PLANALTINA DO PARANÁ; SANTA ISABEL DO IVAÍ; MARILENA; SÃO PEDRO DO 
PARANÁ; SANTA MÔNICA; CRUZEIRO DO SUL; MIRADOR; NOVA ALIANÇA DO IVAÍ; TAMBOARA; PARANAVAÍ; INAJÁ; 

; PATO BRANCO; SÃO JOÃO; 
CARAMBEÍ; PALMEIRA; SÃO JORGE DO PATROCÍNIO; CRUZEIRO DO OESTE; DOURADINA; TAPIRA; UMUARAMA; 

Mobilizar junto ao Governo Federal e Estadual o repasse de recursos financeiros aos 
unicípios, a fim de financiar programas e projetos voltados para a pessoa com deficiência, tal 

como a implantação da Tecnologia Assistiva que é relacionada a um conjunto de recursos e 
serviços que contribuem para a promoção ou ampliação das características funcionais de 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: CASCAVEL; 
ALMIRANTE DO TAMANDARÉ; ITAPERUÇU; BELA VISTA DO CAROBÁ; DOIS VIZINHOS; CRUZEIRO DO IGUAÇU; 

I; CANTAGALO; PITANGA; TURVO; GUARAMIRANGA; INÁCIO MARTINS; RIBEIRÃO CLARO; SANTANA DO 
ITARARÉ; COLORADO; ITAMBÉ; MUNHOZ DE MELLO; GUARATUBA; MORRETES; PARANGUÁ; CORONEL VIVIDA; 
SULINA; IPIRANGA; SÃO JORGE DO PATROCÍNIO; CAFEZAL DO SUL; DOURADINA E ALTO PIQUIRI, PALOTINA 

Acessibilidade e Tecnologia Assistiva 

acessíveis, objetivando a construção, 
públicos, vias públicas, calçadas com rotas 

acessíveis, rampas de acesso, sinalização, informação tátil e sonora, ciclovias, travessias 
, academias e parques ao ar 

conforme legislações vigentes 
que estabelecem normas gerais e critérios  para promoção de acessibilidade. 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:  
CAMPO BONITO, CRUZEIRO DO IGUAÇU, 

, CAPANEMA, FOZ DO JORDÃO, IBAITI, 
CRUZEIRO DO IGUAÇU, PRANCHITA, SALTO DO LONTRA, ARAUCÁRIA, IMBITUVA, FLOR 

TRÊS BARRAS DO PARANÁ, SÃO SEBASTIÃO DA 
BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU, FLOR DA SERRA 

MUNHOZ DE MELLO, SANTA FÉ, 
PALMAS, SULINA, ALTO PIQUIRI, CAFEZAL DO 

JABOTI, JUNDIAÍ DO SUL, GUARANIAÇU, LARANJEIRAS DO SUL, 
NOVA CANTU, REBOUÇAS, 

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, NOVA PRATA DO 
JARDIM, OLINDA, PLANALTINA 

SANTO ANTONIO DO CAIUÁ, INAJÁ, 
MÔNICA, MIRADOR, CLEVELÂNDIA, CORONEL , DOMINGOS SOARES, HONÓRIO SERPA, 



 
 
 

PALMAS, SÃO JOÃO , SAUDADE DO IGUAÇU, BARRACÃO, MARMELEIRO, NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE. BOM 
JESUS, BOCAIUVA DO SUL, CANDOI, CANTAGALO, MALLET, COLORADO, MANDAGUAÇU, IBIPORA, PONTAL DO 
PARANÁ, ITAUNA DO SUL, LONDRINA, SANTA ISABEL DO IVAI, MARILENA, C
MARIOPOLIS, PATO BRANCO, SENGÉS, MARILUZ, PÉROLA, IBIPORA, BITURUNA, GENERAL CARNEIRO, ARIRANHA 
DO IVAÍ, IVAIPORA.  

 
 

2) Fomentar o papel fiscalizador dos Conselhos Municipais em conjunto aos órgãos 
competentes para promover o cumprimento das normas e 
assim,  o direito das Pessoas com Deficiência   
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação, comunicação, tecnologias, bem como de outros serviços e instalações, de uso 
público ou privados, tanto na zona urbana como na rural
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
BOM SUCESSO, URAÍ,ALMIRANTE,TAMANDARÉ, ARAUCÁRIA, 
ALIANÇA DO IVAÍ, CARAMBEÍ, PÉROLA, IVAIPORÃ, 
PATO BRANCO, CAPANEMA, ARAPONGAS, UBIRITÃ, 
UMUARAMA, RIO NEGRO, IRATI, SANTA ISABEL DO IVAÍ. 

 
 

3) Implementação de acessibilidade nos meios de comunicação às pessoas com deficiência 
auditiva e deficiência visual , nos setores públicos e privados, como: 
de Libras,  sinalização tátil, áudio e s
braile e escrita; placas internas e externas com sinalizações
e auto-descrição, proporcionando maior acesso as pessoas com deficiências.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
KALORÉ, CAMPINA DA LAGOA, CAMPO MOURÃO, RONCADOR, 
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CAPANEMA, NOVA CANTU, 
PALMEIRA, ALTO PARAÍSO, CAFEZAL DO SUL, ANTONIO OLINTO, PAULA FREITAS, IBAITI, PINHALÃO, RIBEIRÃO 
CLARO, UBIRITÃ, BRAGANEY, SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, SERTANEJA, 
JESUS DO SUL, PRUDENTÓPOLIS, NOVA  LONDRINA, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, MARILENA
NORTE, SÃO PEDRO DO PARANÁ, BOM SUCESSO DO SUL, PALMAS, PATO BRANCO.

 
4) Garantir aos profissionais da educação, alunos e comunidade acesso a  capacitação em 
braile e libras para que possa promover a  comunicação  com a Pessoa com Deficiência
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
CAMPINA DA LAGOA, CAMPO MOURÃO, RONCADOR, 
ANTONIO DO SUDOESTE, CAPANEMA, NOVA CANTU, 
PALMEIRA, ALTO PARAÍSO, CAFEZAL DO SUL, ANTONIO OLINTO, PAULA FREITAS, IBAITI, PINHALÃO, RIBEIRÃO 
CLARO, UBIRITÃ, BRAGANEY, SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, SERTANEJA, 
JESUS DO SUL, PRUDENTÓPOLIS, NOVA  LONDRINA, SANTA C
NORTE, SÃO PEDRO DO PARANÁ, BOM SUCESSO DO SUL, PALMAS, PATO BRANCO.

 
 

5) Ampliar o acesso às tecnologias assistidas de próteses e órteses e equipamentos de 
locomoção, bem como a adequação desses equipamentos aco
tecnológicas, bem como a facilidade no acesso a manutenção.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
MAUÁ DA SERRA, VERÊ, ARAPONGAS, 

  
 

SAUDADE DO IGUAÇU, BARRACÃO, MARMELEIRO, NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE. BOM 
JESUS, BOCAIUVA DO SUL, CANDOI, CANTAGALO, MALLET, COLORADO, MANDAGUAÇU, IBIPORA, PONTAL DO 
PARANÁ, ITAUNA DO SUL, LONDRINA, SANTA ISABEL DO IVAI, MARILENA, CRUZEIRO DO SUL, PARANAVAI, 
MARIOPOLIS, PATO BRANCO, SENGÉS, MARILUZ, PÉROLA, IBIPORA, BITURUNA, GENERAL CARNEIRO, ARIRANHA 

Fomentar o papel fiscalizador dos Conselhos Municipais em conjunto aos órgãos 
umprimento das normas e leis de acessibilidade. 

assim,  o direito das Pessoas com Deficiência   possibilitando o acesso com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

tecnologias, bem como de outros serviços e instalações, de uso 
público ou privados, tanto na zona urbana como na rural 
  
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

,ALMIRANTE,TAMANDARÉ, ARAUCÁRIA, SANTA HELENA, IMBITUVA
ALIANÇA DO IVAÍ, CARAMBEÍ, PÉROLA, IVAIPORÃ, BOCAIUVA DO SUL, QUERÊNCIA DO NORTE, 

CAPANEMA, ARAPONGAS, UBIRITÃ, CASCAVEL, SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, 
SANTA ISABEL DO IVAÍ.  

Implementação de acessibilidade nos meios de comunicação às pessoas com deficiência 
auditiva e deficiência visual , nos setores públicos e privados, como: intérprete de libras/ 
de Libras,  sinalização tátil, áudio e sonora, materiais didáticos com caracteres ampliados em 
braile e escrita; placas internas e externas com sinalizações intuitiva, comunicação alternativa 

descrição, proporcionando maior acesso as pessoas com deficiências.

PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
CAMPINA DA LAGOA, CAMPO MOURÃO, RONCADOR, CASCAVEL, URAÍ,, ADRIANÓPOLIS, ARAUCÁRIA, 

CAPANEMA, NOVA CANTU, TURVO, MANDAGUARI, MUNHOZ DE MELLO, 
O, CAFEZAL DO SUL, ANTONIO OLINTO, PAULA FREITAS, IBAITI, PINHALÃO, RIBEIRÃO 

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, SERTANEJA, COLOMBO, PINHAIS, 
NOVA  LONDRINA, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, MARILENA

BOM SUCESSO DO SUL, PALMAS, PATO BRANCO. 

Garantir aos profissionais da educação, alunos e comunidade acesso a  capacitação em 
braile e libras para que possa promover a  comunicação  com a Pessoa com Deficiência

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
CAMPINA DA LAGOA, CAMPO MOURÃO, RONCADOR, CASCAVEL, URAÍ,, ADRIANÓPOLIS, ARAUCÁRIA, SANTO

CAPANEMA, NOVA CANTU, TURVO, MANDAGUARI, MUNHOZ DE MELLO,
ALTO PARAÍSO, CAFEZAL DO SUL, ANTONIO OLINTO, PAULA FREITAS, IBAITI, PINHALÃO, RIBEIRÃO 

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, SERTANEJA, COLOMBO, PINHAIS, 
NOVA  LONDRINA, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, MARILENA, PARAÍSO DO 

BOM SUCESSO DO SUL, PALMAS, PATO BRANCO. 

Ampliar o acesso às tecnologias assistidas de próteses e órteses e equipamentos de 
locomoção, bem como a adequação desses equipamentos acompanhando as evoluções 
tecnológicas, bem como a facilidade no acesso a manutenção. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
ARAPONGAS, ALMIRANTE, TAMANDARÉ,COLOMBO,  PIRAQUARA
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SAUDADE DO IGUAÇU, BARRACÃO, MARMELEIRO, NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE. BOM 
JESUS, BOCAIUVA DO SUL, CANDOI, CANTAGALO, MALLET, COLORADO, MANDAGUAÇU, IBIPORA, PONTAL DO 

RUZEIRO DO SUL, PARANAVAI, 
MARIOPOLIS, PATO BRANCO, SENGÉS, MARILUZ, PÉROLA, IBIPORA, BITURUNA, GENERAL CARNEIRO, ARIRANHA 

Fomentar o papel fiscalizador dos Conselhos Municipais em conjunto aos órgãos 
leis de acessibilidade.  Garantindo 

possibilitando o acesso com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

tecnologias, bem como de outros serviços e instalações, de uso 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:  
IMBITUVA, ITAÚNA DO SUL, NOVA 

, QUERÊNCIA DO NORTE, HONÓRIO SERPA, 
SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, TAPIRA, CASTRO, 

Implementação de acessibilidade nos meios de comunicação às pessoas com deficiência 
intérprete de libras/ janela 

onora, materiais didáticos com caracteres ampliados em 
comunicação alternativa 

descrição, proporcionando maior acesso as pessoas com deficiências. 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:  
ADRIANÓPOLIS, ARAUCÁRIA, 

MANDAGUARI, MUNHOZ DE MELLO, CASTRO, 
O, CAFEZAL DO SUL, ANTONIO OLINTO, PAULA FREITAS, IBAITI, PINHALÃO, RIBEIRÃO 

PINHAIS, SANTA HELENA, BOM 
NOVA  LONDRINA, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, MARILENA, PARAÍSO DO 

Garantir aos profissionais da educação, alunos e comunidade acesso a  capacitação em 
braile e libras para que possa promover a  comunicação  com a Pessoa com Deficiência  

PROPOSTA SISTEMATIZADA: KALORÉ, 
ADRIANÓPOLIS, ARAUCÁRIA, SANTO 

MANDAGUARI, MUNHOZ DE MELLO, CASTRO, 
ALTO PARAÍSO, CAFEZAL DO SUL, ANTONIO OLINTO, PAULA FREITAS, IBAITI, PINHALÃO, RIBEIRÃO 

PINHAIS, SANTA HELENA, BOM 
RUZ DO MONTE CASTELO, MARILENA, PARAÍSO DO 

Ampliar o acesso às tecnologias assistidas de próteses e órteses e equipamentos de 
mpanhando as evoluções 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:  
PIRAQUARA, SALGADO FILHO, 



 
 
 

PEROLA D’OESTE, NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
CAMBIRA, IPIRANGA, CAPANEMA, ALTONIA
PALMAS 

 
6) Promover acesso ao transporte 
sistema de transporte coletivo dispositivos  sonoros com  aviso prévio ao destino e o ponto de 
parada dos ônibus,  viabilizar capacitação para os  motoristas dos transportes públicos para 
atender a Pessoa com Deficiência.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
NOVO ITACOLOMI,  RIO BOM, BOM SUCESSO, 
CAMPO MAGRO, QUITANDINHA, BELA VISTA DA CAROBA, VERÊ, BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, 
SARANDI, TERRA RICA, CAPANEMA, 
LARANJEIRAS, SIQUEIRA CAMPOS, RONCADOR

 
7) Disponibilizar vaga de estacionamento para pessoas com deficiência,conforme quantitativo 
estabelecido em lei, utilizando símbolo internacional de acesso da ONU
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À
NOVO ITACOLOMI,  RIO BOM, BOM SUCESSO, 
CAMPO MAGRO, QUITANDINHA, BELA V
SARANDI, TERRA RICA, CAPANEMA, 
LARANJEIRAS, SIQUEIRA CAMPOS, RONCADOR

 
8) Ofertar acessibilidade 
multifuncional  acesso a softwares, 
adaptados, jogos adaptados,  instalação de sintetizadores de voz, como o Dosvox e o NVDA, 
em equipamentos  das  bibliotecas públ
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
MAUÁ DA SERRA,  NOVO ITACOLOMI, RIO BOM
CAMPO MOURÃO, NOVA CANTU, LONDRINA, IPIRANGA, SENGÉS, CAFEZAL D
CAPANEMA, CONSELHIERO MAIRINK, JABOTI, JAPIRA, JOAQUIM TÁVORA, JUNDIAÍ DO SUL, 
CLARO, NOVA LARANJEIRAS, RIO BONITO DO IGUAÇU, 
MARQUES, SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, U
ITAPERUÇU, LAPA, PINHAIS, PALMITAL, 
FRANCISCO BELTRÃO, NOVA PRATA DO IGUAÇU, 
FOZ DO JORDÃO, GUARAPUAVA, PITANGA

 
9) Verificar junto Anatel e empresas utilitárias de serviços de comunicação 
via tecnologias assistivas, que garantam acessibilidade nos canais de 0800 para pessoas com 
deficiência auditiva.  
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
MAUÁ DA SERRA,  NOVO ITACOLOMI, RIO BOM
CAMPO MOURÃO, NOVA CANTU, LONDRINA, IPIRANGA, SENGÉS, CAFEZAL DO SUL, PÉROLA, BARRA DO JACARÉ, 
CAPANEMA, CONSELHIERO MAIRINK, JABOTI, JAPIRA, JOAQUIM TÁVORA, JUNDIAÍ DO SUL, 
CLARO, NOVA LARANJEIRAS, RIO BONITO DO IGUAÇU, 
MARQUES, SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, URAÍ, SERTANEJA, 
ITAPERUÇU, LAPA, PINHAIS, PALMITAL, 
FRANCISCO BELTRÃO, NOVA PRATA DO IGUAÇU, 
FOZ DO JORDÃO, GUARAPUAVA, PITANGA

 
 

  
 

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, SALTO DO LONTRA, CAMPINA DO SIMÃO, 
ALTONIA, CRUZEIRO DO OESTE, IVATÉ, PAULA FREITAS

Promover acesso ao transporte público com ampliação de frota e horários.
sistema de transporte coletivo dispositivos  sonoros com  aviso prévio ao destino e o ponto de 

capacitação para os  motoristas dos transportes públicos para 
atender a Pessoa com Deficiência. 

NICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
, BOM SUCESSO, TRÊS BARRAS DO PARANÁ, CASCAVEL, 

BELA VISTA DA CAROBA, VERÊ, BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, 
, INAJÁ, IPIRANGA, IVATÉ, ARIRANHA DO IVAI

RONCADOR, UBIRITÃ, PINHÃO 

Disponibilizar vaga de estacionamento para pessoas com deficiência,conforme quantitativo 
lei, utilizando símbolo internacional de acesso da ONU 

INHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
, BOM SUCESSO, TRÊS BARRAS DO PARANÁ, CASCAVEL, 

BELA VISTA DA CAROBA, VERÊ, BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, 
, INAJÁ, IPIRANGA, IVATÉ, ARIRANHA DO IVAI

RONCADOR, UBIRITÃ, PINHÃO. 

 e tecnologia assistiva com manutenção de salas de recursos 
acesso a softwares, AVAs,  lousas digitais nas salas de aula,

jogos adaptados,  instalação de sintetizadores de voz, como o Dosvox e o NVDA, 
em equipamentos  das  bibliotecas públicas e nas escolas. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
RIO BOM, CAMPINA GRANDE DO SUL, ARAPONGAS

LONDRINA, IPIRANGA, SENGÉS, CAFEZAL DO SUL, PÉROLA, BARRA DO JACARÉ, 
CONSELHIERO MAIRINK, JABOTI, JAPIRA, JOAQUIM TÁVORA, JUNDIAÍ DO SUL, 

CLARO, NOVA LARANJEIRAS, RIO BONITO DO IGUAÇU, RONCADOR, IBEMA, BRAGANEY, 
SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, URAÍ, SERTANEJA, ADRIANÓPOLIS, BALSA NOVA, 

PALMITAL, PIRAQUARA, SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, 
NOVA PRATA DO IGUAÇU, CRUZEIRO DO IGUAÇU, AMPÉRE, SALTO DO LONTRA, 

UARAPUAVA, PITANGA 

Anatel e empresas utilitárias de serviços de comunicação 
que garantam acessibilidade nos canais de 0800 para pessoas com 

ARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
RIO BOM, CAMPINA GRANDE DO SUL, ARAPONGAS

LONDRINA, IPIRANGA, SENGÉS, CAFEZAL DO SUL, PÉROLA, BARRA DO JACARÉ, 
SELHIERO MAIRINK, JABOTI, JAPIRA, JOAQUIM TÁVORA, JUNDIAÍ DO SUL, 

CLARO, NOVA LARANJEIRAS, RIO BONITO DO IGUAÇU, RONCADOR, IBEMA, BRAGANEY, 
SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, URAÍ, SERTANEJA, ADRIANÓPOLIS, BALSA NOVA, 

PALMITAL, PIRAQUARA, SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, 
NOVA PRATA DO IGUAÇU, CRUZEIRO DO IGUAÇU, AMPÉRE, SALTO DO LONTRA, 

FOZ DO JORDÃO, GUARAPUAVA, PITANGA 
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CAMPINA DO SIMÃO, PÉROLA, TAPIRA, 
PAULA FREITAS, LARANJEIRAS DO SUL, 

frota e horários. Implantar no 
sistema de transporte coletivo dispositivos  sonoros com  aviso prévio ao destino e o ponto de 

capacitação para os  motoristas dos transportes públicos para 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:  
, CASCAVEL, CAMPO DO TENENTE, 

BELA VISTA DA CAROBA, VERÊ, BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, MANDAGUARI, 
ARIRANHA DO IVAI, MARQUINHO, NOVA 

Disponibilizar vaga de estacionamento para pessoas com deficiência,conforme quantitativo 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
, CASCAVEL, CAMPO DO TENENTE, 

ISTA DA CAROBA, VERÊ, BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, MANDAGUARI, 
ARIRANHA DO IVAI, MARQUINHO, NOVA 

com manutenção de salas de recursos 
lousas digitais nas salas de aula, computadores 

jogos adaptados,  instalação de sintetizadores de voz, como o Dosvox e o NVDA, 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:  
ARAPONGAS, MARILÂNDIA DO SUL, 

O SUL, PÉROLA, BARRA DO JACARÉ, 
CONSELHIERO MAIRINK, JABOTI, JAPIRA, JOAQUIM TÁVORA, JUNDIAÍ DO SUL, ABATIÁ, RIBEIRÃO 

BRAGANEY, CAPITÃO LEÔNIDAS 
ADRIANÓPOLIS, BALSA NOVA, CURITIBA, 

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, SÃO JORGE DO OESTE, 
CRUZEIRO DO IGUAÇU, AMPÉRE, SALTO DO LONTRA, CANDÓI, 

Anatel e empresas utilitárias de serviços de comunicação  as possibilidades, 
que garantam acessibilidade nos canais de 0800 para pessoas com 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
ARAPONGAS, MARILÂNDIA DO SUL, 

LONDRINA, IPIRANGA, SENGÉS, CAFEZAL DO SUL, PÉROLA, BARRA DO JACARÉ, 
SELHIERO MAIRINK, JABOTI, JAPIRA, JOAQUIM TÁVORA, JUNDIAÍ DO SUL, ABATIÁ, RIBEIRÃO 

BRAGANEY, CAPITÃO LEÔNIDAS 
ADRIANÓPOLIS, BALSA NOVA, CURITIBA, 

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, SÃO JORGE DO OESTE, 
CRUZEIRO DO IGUAÇU, AMPÉRE, SALTO DO LONTRA, CANDÓI, 



 
 
 

10) Incentivo de pesquisa, programas e projetos  de 
tecnologia assistiva em universidades públicas e privadas
continuada para equipe técnica,  educadores e profissionais de diversos órgãos da  rede 
municipal e estadual,  pessoas com  deficiência, pais e cuidadores, que atuam com as 
diversas tecnologias assitivas. 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
CAMPO MOURÃO, CAPANEMA, FRANCISCO BELTRÃO, PERÓLA

 
 

11) Garantia de acesso às tecno
assistivos prioritários da organização mundial de saúde que incluem: 
alarme com luz / som / vibração, Aparelho de áudio habilitado para o formato DAISY, 
Dispositivo de linha (display) Braille, Material de escrita em Braille, Bengala / bastão, Cadeira 
para o banho e higiene, Monitor / Mostrador de legendas , Suporte / Órtese para pé torto, 
Prancha / livro / cartão de comunicação, Software de comunicação, Muleta axilar / com 
no cotovelo, Comunicador para surdos
de queda, Tecnologia que converte gestos em voz, Localizador com Sistema de 
Posicionamento Global (ou Global Positioning System, GPS), Corrimão e barra de apoio, 
Aparelho auditivo (digital) e baterias, Aro de indução magnética (hearing loop) / Sistema FM, 
Produtos para a incontinência / absorventes, Software de emulação/ simulação de mouse/ rato 
e teclado, Lupa digital manual, Lupa ótica manual, Órtese para os membr
para a coluna vertebral, Órtese para os membros superiores, Assistente Pessoal Digital (ou 
Personal Digital Assistant, PDA), Sistema de alarme de emergência pessoal, Organizador de 
comprimidos, Almofada para alívio de pressão, Colchon
para membros inferiores, Rampa portátil, Gravador, Andador / Andarilho com rodas, Leitor de 
tela, Telefone móvel simplificado, Óculos para baixa visão, curta distância, longa distância, 
com filtros e proteção solar, Esta
ou ortopédico para usuário diabético ou com pé neuropático, Dispositivo auxiliar para 
gerenciamento do tempo, Dispositivo auxiliar portátil para orientação, Triciclo, Dispositivo de 
comunicação por vídeo, Andador / Andarilho, Relógio com autofalante / sensível ao toque, 
Cadeira de roda manual para uso ativo, Cadeira de rodas manual para condução por um 
assistente, Cadeira de rodas manual com suporte postural, Cadeira de rodas motorizada, 
Bengala branca.  
  
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
LONDRINA , PARANAGUÁ, SÃO CARLOS DO IVAÍ, NOVA ITACOLOMI, LINDOESTE, URAÍ, SANTA TEREZINHA DO 
ITAIPU.  

 
 

12) Possibilitar uma pesquisa por meio de busca ativa para o d
pessoas com deficiência em suas necessidades especificas para a adaptação da 
acessibilidade e tecnologias assistivas contribuindo para construção de políticas públicas.
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
PORECATU, CLEVELANDIA, REALEZA, ITAMBÉ, NOVA ESPERANÇA, GUARATUBA, TERRA RICA, CRUZEIRO DO SUL, 
NOVA SANTA MONICA, CLEVELANDIA, MANGUEIRINHA, PIEN.

 
13) Promoção de campanhas permanentes para conscientização e esclarecimento da 

  
 

sa, programas e projetos  de elaboração de equipamentos de 
tecnologia assistiva em universidades públicas e privadas, bem como promover formação 
continuada para equipe técnica,  educadores e profissionais de diversos órgãos da  rede 

pessoas com  deficiência, pais e cuidadores, que atuam com as 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
CAMPO MOURÃO, CAPANEMA, FRANCISCO BELTRÃO, PERÓLA 

Garantia de acesso às tecnologias assistidas, usando como referência a 
assistivos prioritários da organização mundial de saúde que incluem: Sistema sinalizador de 
alarme com luz / som / vibração, Aparelho de áudio habilitado para o formato DAISY, 

ha (display) Braille, Material de escrita em Braille, Bengala / bastão, Cadeira 
para o banho e higiene, Monitor / Mostrador de legendas , Suporte / Órtese para pé torto, 
Prancha / livro / cartão de comunicação, Software de comunicação, Muleta axilar / com 
no cotovelo, Comunicador para surdos-cegos (ou DeafBlind Communicators, DBC), Detector 
de queda, Tecnologia que converte gestos em voz, Localizador com Sistema de 
Posicionamento Global (ou Global Positioning System, GPS), Corrimão e barra de apoio, 

parelho auditivo (digital) e baterias, Aro de indução magnética (hearing loop) / Sistema FM, 
Produtos para a incontinência / absorventes, Software de emulação/ simulação de mouse/ rato 
e teclado, Lupa digital manual, Lupa ótica manual, Órtese para os membr
para a coluna vertebral, Órtese para os membros superiores, Assistente Pessoal Digital (ou 
Personal Digital Assistant, PDA), Sistema de alarme de emergência pessoal, Organizador de 
comprimidos, Almofada para alívio de pressão, Colchonete para alívio de pressão, Prótese 
para membros inferiores, Rampa portátil, Gravador, Andador / Andarilho com rodas, Leitor de 
tela, Telefone móvel simplificado, Óculos para baixa visão, curta distância, longa distância, 
com filtros e proteção solar, Estabilizador ajustável para a postura em pé, Calçado terapêutico 
ou ortopédico para usuário diabético ou com pé neuropático, Dispositivo auxiliar para 
gerenciamento do tempo, Dispositivo auxiliar portátil para orientação, Triciclo, Dispositivo de 

por vídeo, Andador / Andarilho, Relógio com autofalante / sensível ao toque, 
Cadeira de roda manual para uso ativo, Cadeira de rodas manual para condução por um 
assistente, Cadeira de rodas manual com suporte postural, Cadeira de rodas motorizada, 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
LONDRINA , PARANAGUÁ, SÃO CARLOS DO IVAÍ, NOVA ITACOLOMI, LINDOESTE, URAÍ, SANTA TEREZINHA DO 

Possibilitar uma pesquisa por meio de busca ativa para o diagnóstico de mapeamento das 
pessoas com deficiência em suas necessidades especificas para a adaptação da 
acessibilidade e tecnologias assistivas contribuindo para construção de políticas públicas.

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA:
PORECATU, CLEVELANDIA, REALEZA, ITAMBÉ, NOVA ESPERANÇA, GUARATUBA, TERRA RICA, CRUZEIRO DO SUL, 
NOVA SANTA MONICA, CLEVELANDIA, MANGUEIRINHA, PIEN.   

Promoção de campanhas permanentes para conscientização e esclarecimento da 
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elaboração de equipamentos de 
, bem como promover formação 

continuada para equipe técnica,  educadores e profissionais de diversos órgãos da  rede 
pessoas com  deficiência, pais e cuidadores, que atuam com as 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: 

logias assistidas, usando como referência a lista de produtos 
Sistema sinalizador de 

alarme com luz / som / vibração, Aparelho de áudio habilitado para o formato DAISY, 
ha (display) Braille, Material de escrita em Braille, Bengala / bastão, Cadeira 

para o banho e higiene, Monitor / Mostrador de legendas , Suporte / Órtese para pé torto, 
Prancha / livro / cartão de comunicação, Software de comunicação, Muleta axilar / com apoio 

cegos (ou DeafBlind Communicators, DBC), Detector 
de queda, Tecnologia que converte gestos em voz, Localizador com Sistema de 
Posicionamento Global (ou Global Positioning System, GPS), Corrimão e barra de apoio, 

parelho auditivo (digital) e baterias, Aro de indução magnética (hearing loop) / Sistema FM, 
Produtos para a incontinência / absorventes, Software de emulação/ simulação de mouse/ rato 
e teclado, Lupa digital manual, Lupa ótica manual, Órtese para os membros inferiores, Órtese 
para a coluna vertebral, Órtese para os membros superiores, Assistente Pessoal Digital (ou 
Personal Digital Assistant, PDA), Sistema de alarme de emergência pessoal, Organizador de 

ete para alívio de pressão, Prótese 
para membros inferiores, Rampa portátil, Gravador, Andador / Andarilho com rodas, Leitor de 
tela, Telefone móvel simplificado, Óculos para baixa visão, curta distância, longa distância, 

bilizador ajustável para a postura em pé, Calçado terapêutico 
ou ortopédico para usuário diabético ou com pé neuropático, Dispositivo auxiliar para 
gerenciamento do tempo, Dispositivo auxiliar portátil para orientação, Triciclo, Dispositivo de 

por vídeo, Andador / Andarilho, Relógio com autofalante / sensível ao toque, 
Cadeira de roda manual para uso ativo, Cadeira de rodas manual para condução por um 
assistente, Cadeira de rodas manual com suporte postural, Cadeira de rodas motorizada, 

PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
LONDRINA , PARANAGUÁ, SÃO CARLOS DO IVAÍ, NOVA ITACOLOMI, LINDOESTE, URAÍ, SANTA TEREZINHA DO 

iagnóstico de mapeamento das 
pessoas com deficiência em suas necessidades especificas para a adaptação da 
acessibilidade e tecnologias assistivas contribuindo para construção de políticas públicas. 

OSTA SISTEMATIZADA: 
PORECATU, CLEVELANDIA, REALEZA, ITAMBÉ, NOVA ESPERANÇA, GUARATUBA, TERRA RICA, CRUZEIRO DO SUL, 

Promoção de campanhas permanentes para conscientização e esclarecimento da 



 
 
 

Sociedade, valendo-se de todas as mídias e implementando iniciativas de estabelecimentos 
que atendam aos requisitos de acessibilidade, conforme a legislação vigente, realizando 
parcerias com o executivo e demais poderes, ministério público, defensoria pública, 
garantia da acessibilidade a seus usuários.
 
 
MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS 
ALTONIA, DOURADINA, MARILUZ, PÉROLA, IPORÃ, ALTO PIQUIRI, SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, BITURUNA, PORTO 
VITÓRIA, ROSÁRIO DO IVAI, CARLÓPOLIS, CURIUVA, FIGUEIRA, ESPIGÃO DO ALTO IGUAÇU, 
GUARANIAÇU, LARANJEIRAS DO SU, NOVA LARANJEIRA, QUEDAS DO IGUAÇ, VIRMOND, 
RONCADOR, UBIRITÃ, CATANDUVAS, TRÊS BARRAS DO PARANÁ
SUL, COLOMBO, ITAPERUÇU, LAPA, PINHAIS
BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU, BARRACÃO
ESPERANÇA DO SUDOESTE, PRANCHITA
PRUDENTÓPOLIS, RESERVA DO IGUAÇU

  
 

se de todas as mídias e implementando iniciativas de estabelecimentos 
que atendam aos requisitos de acessibilidade, conforme a legislação vigente, realizando 
parcerias com o executivo e demais poderes, ministério público, defensoria pública, 
garantia da acessibilidade a seus usuários. 

MUNICÍPIOS QUE ENCAMINHARAM PROPOSTAS RELACIONADAS À PROPOSTA SISTEMATIZADA: 
ALTONIA, DOURADINA, MARILUZ, PÉROLA, IPORÃ, ALTO PIQUIRI, SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, BITURUNA, PORTO 

I, CARLÓPOLIS, CURIUVA, FIGUEIRA, ESPIGÃO DO ALTO IGUAÇU, 
, LARANJEIRAS DO SU, NOVA LARANJEIRA, QUEDAS DO IGUAÇ, VIRMOND, 

TRÊS BARRAS DO PARANÁ, CAPANEMA, ABATIÁ, 
PINHAIS, QUATRO BARRAS, PINHAIS, FRANCISCO BELTRÃO

BARRACÃO, SALGADO FILHO, DOIS VIZINHOS, FLOR DA SERRA DO SUL
PRANCHITA, SANTA IZABEL DO OESTE, AMPÉRE CANTAGALO

RESERVA DO IGUAÇU, REBOUÇAS 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

se de todas as mídias e implementando iniciativas de estabelecimentos 
que atendam aos requisitos de acessibilidade, conforme a legislação vigente, realizando 
parcerias com o executivo e demais poderes, ministério público, defensoria pública, visando a 

PROPOSTA SISTEMATIZADA:  
ALTONIA, DOURADINA, MARILUZ, PÉROLA, IPORÃ, ALTO PIQUIRI, SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, BITURUNA, PORTO 

I, CARLÓPOLIS, CURIUVA, FIGUEIRA, ESPIGÃO DO ALTO IGUAÇU, DIAMANTE, 
, LARANJEIRAS DO SU, NOVA LARANJEIRA, QUEDAS DO IGUAÇ, VIRMOND, NOVA CANTU, 

, SAPOPEMA, AGUDOS DO 
FRANCISCO BELTRÃO, MARMELEIRO, 

FLOR DA SERRA DO SUL, NOVA 
CANTAGALO, GUARAPUAVA, 



 
 
 

ETAPAS MUNICIPAIS

Observação: As moções neste manual são as versões scaneadas dos documentos originais. Estarão 

disponíveis versões compatíveis com leitores de tela na plata

  
 

 

 

 

 

MOÇÕES 

ETAPAS MUNICIPAIS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: As moções neste manual são as versões scaneadas dos documentos originais. Estarão 

disponíveis versões compatíveis com leitores de tela na plataforma da conferência. 

76 

 

ETAPAS MUNICIPAIS 

Observação: As moções neste manual são as versões scaneadas dos documentos originais. Estarão 

forma da conferência.  



 
 
 

 

Município de Boa Ventura de São Roque

  
 

 

Município de Boa Ventura de São Roque 
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Município de Curitiba 
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Município de Guarapuava 
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MUNICÍPIO DE GUARATUBA
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MUNICÍPIO DE GUARATUBA 
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MUNICÍPIO MAUÁ DA SERRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

MUNICÍPIO MAUÁ DA SERRA 
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MUNICÍPIO DE PAIÇANDU 
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MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

 

 

  
 

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA 
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MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS 

 

 

 

 

  
 

DOS PINHAIS 

102 

 



 
 
 

 

 

 

 

  
 

103 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

  
 

104 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

  
 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE 
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MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL

  
 

MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL 

107 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

108 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

109 

 


