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Angra dos Reis, 11 de julho de 2018.

Pauta da Reunião Ordinária do CMDPD de 19 de julho de 2018 

1ª.  Discussão  para implementar ações para o Dia Nacional da Pessoa com Defiência, que será
em setembro;

2ª.  Formação de Comissão para realizar uma Audiência Pública referente a redução da carga
horária de mães servidoras com filhos deficientes;

3ª.  Formas de divulgação do símbolo da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista nos servíços
públicos e privados;

4ª.  Implementação de ações contra a colocação de veículos nas calçadas, obstruindo, assim, a
passagem dos pedestres, principalmente, das pessoas com deficiência;

5ª.   Exclarecimentos sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC) pela representante da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania.

Informes:

O  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  (CMDPD)  informa  que,  está
ofertando, em parceria com a Escola de Gestão Pública do Município e com a Escola Municipal de
Deficientes Visuais (EMDV), um curso de escrita e leitura em Braille, que começou no dia 13 de
julho com previsão de término dia 21 de dezembro de 2018. O curso acontecerá todas as sextas-
feiras de 09h ás 13h; e as inscrições foram feitas na Escola de Gestão Pública e o Curso foi
amplamente divulgado, no mês de junho pelas redes sociais da Prefeitura Municipal e pelo grupo
no WhatsApp deste Conselho. No final do ano, sem data prevista, teremos novas inscrições para
a próxima turma. O material  de escrita em Braille para o curso será fornecido em caráter de
empréstimo pela Escola Municipal de Deficiêntes Visuais. Portanto o aluno do referido curso terá
que, posteriormente, comprar o material. O curso será ministrado pelo conselheiro Jorge Luís da
Silva Nunes e o Certificado será feito pela Escola de Gestão Pública do Município, e assinado por
um educador deste setor, em conjunto com o instrutor Jorge.
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