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Resumo: Os conselhos são estruturas permanentes, vinculadas ao gestor - geralmente o
órgão responsável pela política no estado e no município - e possuem natureza deliberativa e
composição paritária entre representantes do governo e da sociedade civil. Têm como objetivo
possibilitar a participação da sociedade, por meio de organizações e associações civis, na
formulação da política e no controle de suas ações. As características deliberativas dos
conselhos apontam sua importância na política contemporânea, pois a partir da expressão e da
argumentação os participantes dos conselhos podem apresentar os temas que consideram
relevantes para o debate público. A investigação analisa a atuação dos conselhos municipais
de deficiência - órgãos deliberativos, normativos, consultivos e fiscalizadores de todas as ações
e em todos os níveis, no que diz respeito à defesa e garantia de direitos das pessoas com
deficiência - centrando-se especialmente na atuação do conselho de Canoas (RS). Trata-se de
uma pesquisa qualitativa, descritiva e de campo, tendo como instrumentos documentos e
observação participante. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência (COMDIP) de Canoas foi fundado em 2004, considerado um dos conselhos mais
atuante no estado, sendo também o primeiro a ter acentos para os usuários, assim
contemplando todas as deficiências É composto pelos seguintes membros: 10 representantes
do Poder Público, 10 representantes da sociedade civil, obedecendo a seguinte distribuição:
sete representantes de entidades não governamentais e três representantes de usuários da
política da pessoa com deficiência nas áreas da educação, saúde, assistência social, cultura e
esporte, priorizando-se os segmentos de pessoas com deficiência não contemplados pelas
entidades representativas com assento no Conselho. A diretoria é composta por quatro
membros: presidente (hoje a primeira mulher neste cargo), vice-presidente, secretário e
tesoureiro, sendo que o único cargo que não pode ser ocupado pelo governo é a presidência,
obrigatório da sociedade civil. Os principais desafios dos conselhos são manter as secretarias
que compõem permanecerem presentes nas plenárias para encaminharem as demandas
existentes no conselho e fazer que as leis em defesa da pessoa com deficiência sejam
cumpridas.
.
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