São Paulo, 06 de julho de 2021

Ofício Circular n.º 03/2021 - Aos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa
com Deficiência

Assunto: V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência de
São Paulo

Prezados(as) Senhores(as) Presidentes,
Cumprimentando-os(as) cordialmente, vimos por meio deste, dar prosseguimento
às informações relevantes sobre a realização da "V Conferência Estadual dos
Direitos da Pessoa com Deficiência".
O Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência do Estado de São
Paulo - CEAPcD SP, em deliberação plenária realizada no dia 20 de fevereiro de
2021, deliberou por dar continuidade as etapas Estaduais e Municipais da V
Conferência Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência do Estado de São
Paulo. Embora o CONADE esteja com suas atividades suspensas, não indicando
a realização da Conferência Nacional neste ano, o Conselho Estadual manterá a
etapa Estadual e Municipais e utilizará a documentação norteadora encaminhada
até a presente data, mantendo o mesmo Tema Central e Eixos Temáticos,
conforme circular 03/2019 do CONADE.
Em virtude da continuidade dos agravos da situação de saúde no Estado de São
Paulo, por conta do covid-19, ficou determinado, porém, que a etapa Estadual será
realizada de forma on-line, por meio de plataforma digital e sugere que o mesmo
procedimento seja adotado pelas Conferências e Fóruns Municipais, em questão.
Os Conselhos Municipais devem convocar a Conferência em seu município; para
tanto, em não havendo condições de realizá-la individualmente, pode-se realizá-la
em conjunto com municípios circunvizinhos.

CALENDÁRIO DAS ETAPAS CONFERÊNCIAIS - Ano 2021
Municipais: Até 08 de Outubro de 2021 (Prazo para a entrega da documentação:
até 15 de Outubro de 2021)
Estadual: 25 e 26 de Novembro de 2021

● TEMA CENTRAL- “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das
Pessoas com Deficiência”.
● SUB TEMA - Construindo um Brasil Mais Inclusivo.
● EIXOS TEMÁTICOS:
a) Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurada a
participação das pessoas com deficiência;
b) Garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas;
c) Financiamento das políticas públicas da pessoa com deficiência;
d) Direito e acessibilidade; e
e) Desafios para comunicação universal.
* Para cada Eixo Temático, será elaborado texto referencial, ora em fase de
elaboração por esta Comissão Organizadora.

CRITÉRIOS PARA ELEIÇÃO DE DELEGADOS MUNICIPAIS À CONFERÊNCIA
ESTADUAL
DELEGADOS
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
OBSERVAÇÃO
Até 2 Del
Municípios com até 250.000 habitantes
É sempre paritário: metade
Até 4 Del
Municípios com 250.001 a 1.000.000
habitantes
dos delegados do Poder
Até 6 Del
Municípios com 1.000.001 a 10.000.000
Público e metade da
habitantes
Sociedade Civil
Até 60 Del
Municípios acima de 10.000.001 habitantes

● *Em anexo, segue tabela detalhada com os delegados de cada município.

● Documentos referentes às Conferências ou Fóruns Municipais, a saber:
a) Ata ou Relatório da Conferência ou Fórum Municipal (cópia da publicação
em diário oficial ou meio de imprensa local);
b) Relatório das Propostas aprovadas, sendo no máximo 3 (três) propostas
por eixo temático.
c) Lista de Presença;
d) Dados dos Delegados Municipais Eleitos e seus respectivos suplentes,
conforme ficha de inscrição a ser encaminhada posteriormente, que
deverá ser preenchida obrigatoriamente pela Comissao Organizadora
das Conferências ou Fóruns Municipais, anexando cópia simples dos
documentos pessoais.

● A Comissão Organizadora da V Conferência Estadual ficará à disposição para
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários pelo e-mail
ceapcd@sp.gov.br.

Atenciosamente,
Comissão Organizadora da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com
Deficiência

José Silvio da Silva Barretos
Relator

