
GUIA ORIENTATIVO para criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com De�ciência (CMDPcD)

O que é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com De�ciência (CMDPcD )
É um espaço de participação democrática que realiza ações como o acompanhamento, monitoramento, 
avaliação e a �scalização das políticas destinadas à pessoa com de�ciência, por meio da articulação e 
diálogo com as demais instâncias de controle social e os gestores da administração pública direta e 
indireta.

Como implantar um CMDPcD 
Devem ser criados e implementados através de projetos de lei municipais, por proposta do poder 
executivo ou da sociedade civil organizada, aprovados pelo poder legislativo.
São instâncias de participação e de controle social, tendo como pauta a efetivação dos direitos 
fundamentais.

Quem compõe o CMDPcD 
Como os demais conselhos de direitos, deve ser constituído por representantes, do governo e da 
sociedade civil, com a garantia de um percentual de 50% de membros para cada esfera.

Quem devo procurar para auxiliar a implantação do CMPcD
Para mobilizar um conselho municipal em sua cidade, é importante unir forças, na área governamental e 
na sociedade civil. 

Ações para implantação do CMDPcD
Mapeie quantas entidades atuam na área da pessoa com de�ciência em seu município, quais são e quem 
são os responsáveis por elas. Essas pessoas serão estratégicas para a criação do Conselho. Pessoas 
interessadas, mas não ligadas a nenhuma entidade, também podem e devem participar. 

Agende uma reunião com as entidades e conversem amplamente sobre a criação do Conselho. Esse é o 
momento para que todos contribuam.

Agende uma reunião com o prefeito de sua cidade, informando sobre a mobilização da sociedade civil 
em torno da criação do conselho. Ao envolver o poder público, você somará forças. A proposta é que essa 
reunião se torne um norteador da ação. Atenção: após a reunião, os representantes da sociedade civil 
devem estar atentos para não delegar ou abandonar o processo de criação do Conselho com o poder 
público, apenas. A construção deve ser conjunta.

www.apaepr.org.br



PASSO A PASSO:

1. A APAE pode fazer um  levantamento de quais entidades que atuam na área da de�ciência no seu 
município; 
2. A Apae mobiliza uma reunião entre as entidades para mostrar a importância da criação do 
Conselho;
3. As entidades podem apresentar o anteprojeto de lei para criação do Conselho ao Executivo ou ao 
Legislativo; ( SUGESTÃO DE MINUTA EM ANEXO)
4. As entidades articulam com o prefeito a proposição e tramitação do anteprojeto de lei; 
5. As entidades monitoram e cobram a aprovação do projeto de lei; 
6. As entidades acompanham a indicação dos representantes da área governamental e a abertura do 
processo de eleição dos conselheiros da sociedade civil, pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social (ou outra pasta conforme decisão do município).
7. Monitorar a publicação do decreto de nomeação dos conselheiros e a posse dos mesmos.

Material de Apoio:

Minuta de Criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com De�ciência/CMDPD e criação 
do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com De�ciência – FMDPD (documento aprovado pelo 
COEDE PR em reunião ordinária do dia 14/09/2020).
Link: https://bit.ly/2W4wT5F

Lista de Municípios com e sem Conselho no Estado do Paraná, pesquisa do ano de 2020, podem já ter 
ocorrido mudanças.
Link: https://bit.ly/3kz4Epe

Guia de Criação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pesssoa com De�ciência
Link: https://bit.ly/3EKs8Q9

Instituições parceiras:

Contatos Úteis:
COEDE PR: coede@sejuf.pr.gov.br
FEAPAES: administrativo@apaepr.gov.br
Clecy – Coord. Defesa e Garantias FEAPAES PR: (43) 99905-8723
Camila – Coord. Assistência Social FEAPAES PR: (41) 99986-8820
Carla – Coord.  Envelhecimento FEAPAES PR: (46) 99980-4060 


