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$35(6(17$d®2
Embora tenha sido um ano atípico para as Comissões Permanentes da Câmara dos
'HSXWDGRVLQVWDODGDVWDUGLDPHQWHHPGHPDLRRDQRGHIRLLQWHQVRHJUDWLÀFDQWH
SDUDD&RPLVVmRGH'HIHVDGRV'LUHLWRVGD3HVVRDFRP'HÀFLrQFLD &3' 

1RVHXVHJXQGRDQRGHVXDH[LVWrQFLDHQRDQRHPTXHD/HL%UDVLOHLUDGH,QFOXVmR
Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2016, completava um ano, a CPD realizou treze reuniões
deliberativas - aprovando trinta e seis Projetos de Lei e quarenta e um Requerimentos;
SURPRYHXWUrVVHPLQiULRVHGH]RLWRDXGLrQFLDVS~EOLFDVVHWHGHODVHPFRQMXQWRFRPRXWUDV
comissões permanentes: Comissão de Cultura, Comissão de Educação, Comissão do Idoso,
Comissão da Mulher, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, e Comissão
de Seguridade Social e Família, o que revela a importância dos temas enfrentados e seu
LPSDFWRQDYLGDGDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDHVXDVIDPtOLDV$OpPGLVVRSURPRYHXDWLYLGDGH
FRPHPRUDWLYDHPDOXVmRDR'LD1DFLRQDOGH/XWDGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDGLDGH
setembro, e um Manifesto Cultural em comemoração ao Dia Internacional das Pessoas com
'HÀFLrQFLDHPFRQMXQWRFRPD&RPLVVmRGH&XOWXUD

$ ULTXH]D GRV GHEDWHV SURPRYLGRV UHÁH[R GD H[FHOrQFLD H FRPSURPHWLPHQWR
dos convidados e dos membros da Comissão, e da exigente contribuição dos cidadãos e
organizações sociais, indica o quanto se tem que avançar na consolidação das políticas
S~EOLFDV SDUD DV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD PDV WDPEpP R TXDQWR Mi DYDQoDPRV QR SDtV
graças exatamente ao compromisso de parlamentares, cidadania e Estado.

2V WHPDV GDV DXGLrQFLDV S~EOLFDV PRVWUDP SRU VL D GLYHUVLGDGH H R DOFDQFH GRV
problemas a serem enfrentados, mas também a capacidade de mobilização e organização
GDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDHVHXVIDPLOLDUHV
O presente relatório é, ao mesmo tempo, prestação de contas e homenagem a todos
os que contribuíram para que o ano de 2016 tenha sido tão produtivo na defesa dos direitos
GDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
Mostra igualmente que a Câmara dos Deputados, por meio desta Comissão, é espaço
permanente de acolhimento e visibilidade das demandas dessa importante parcela da
população brasileira.
'HSXWDGR)HGHUDO3URIHVVRU9LFWyULR*DOOL3UHVLGHQWHGD&3'
8
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248(e$&20,66®2'('()(6$'26',5(,726'$63(662$6
COM DEFICIÊNCIA?
$ &RPLVVmR GH 'HIHVD GRV 'LUHLWRV GDV 3HVVRDV FRP 'HÀFLrQFLD ² &3' p XPD GDV 
Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados. Criada em 25 de fevereiro de 2015, por
meio da Resolução nº 1/2015, a Comissão se propõe a construir um diálogo permanente com
DVRFLHGDGHHFRPR3RGHU([HFXWLYRSDUDJDUDQWLURVGLUHLWRVGDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
no Brasil.
Composta por 20 membros titulares e igual número de suplentes, tem como atribuições
regimentais:


7RGDVDVPDWpULDVDWLQHQWHVjVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD

 5HFHELPHQWRDYDOLDomRHLQYHVWLJDomRGHGHQ~QFLDVUHODWLYDVjDPHDoDRXjYLRODomR
GRVGLUHLWRVGDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
 3HVTXLVDVHHVWXGRVFLHQWtÀFRVLQFOXVLYHDTXHOHVTXHXWLOL]HPFpOXODVWURQFRTXHYLVHP
PHOKRUDUDVFRQGLo}HVGHYLGDGDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
 &RODERUDomRFRPHQWLGDGHVQmRJRYHUQDPHQWDLVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVTXHDWXHP
QDGHIHVDGRVGLUHLWRVGDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
 $FRPSDQKDPHQWR GH Do}HV WRPDGDV HP kPELWR LQWHUQDFLRQDO SRU LQVWLWXLo}HV
multilaterais, Estados estrangeiros e organizações não governamentais internacionais nas
iUHDVGDWXWHODGDSHVVRDFRPGHÀFLrQFLD
 $FRPSDQKDPHQWR GD DomR GRV FRQVHOKRV GH GLUHLWRV GDV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD
instalados na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios.
$GHPDLV R &RQJUHVVR DVVHJXURX j QRYD &RPLVVmR R GLUHLWR GH DSUHVHQWDU HPHQGDV DR
Orçamento da União. Um instrumento que permitirá, além das mudanças legais e dos debates
SURPRYLGRVSHORFROHJLDGRLQÁXLUGLUHWDPHQWHQDGHVWLQDomRGRVUHFXUVRVS~EOLFRVHPSURO
GDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
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(67$7Ì67,&$6'(75$%$/+26'$&20,66®2

5HJLPHGH$SUHFLDomR
3URSRVLo}HV
Apreciação Conclusiva das
Comissões (CONCLUSIVA)
Requerimentos
Apreciação do Plenário da CD
(PLENÁRIO)
TOTAL

PLENÁRIO 1%

48
21
1

10

CONCLUSIVA 69%

70

7LSRVGH3URSRVLo}HV
Recebidas
Requerimentos
Projetos de Lei (PL)
Projetos de Lei Complementar
(PLP)
TOTAL

REQUERIMENTOS
30%

PLP 1%

21
48
1

REQUERIMENTOS
30%

PL 69%

70
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Reuniões Realizadas pela CPD
$XGLrQFLDV3~EOLFDV $3
Reuniões Deliberativas
Seminários
Outros Eventos
Instalação e Eleição
TOTAL

Instalação 2%

18
13
3
2
1
36

Outros 6%
AP 49%

Deliberativas 35%

Seminários 8%

11
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Otávio Praxedes/CPD
Cláudio Dutra Crespo (IBGE), Dep. Professor Victório Galli (PSC/MT) e Claudio Paes (Secretário Executivo da CPD).

&(162,%*(',6&866®262%5($0(72'2/2*,$
$'27$'$
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas
FRP'HÀFLrQFLD²&3'DSURYRXR5HTXHULPHQWR
nº 51/2016, de autoria do deputado Professor
Victório Galli (PSC/MT), para promover
$XGLrQFLD 3~EOLFD FRP UHSUHVHQWDQWH GR
,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *HRJUDÀD H (VWDWtVWLFD
,%*( DÀPGHGLVFXWLUDGHÀFLrQFLDQR%UDVLO
a partir do Censo de 2010.
$ DXGLrQFLD YLVDYD D SULQFLSDOPHQWH GLVFXWLU
DPHWRGRORJLDXWLOL]DGDSHOR,%*(SDUDGHÀQLU
R SHUFHQWXDO GH SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD QR
Brasil, cujo índice registrado no Censo de 2010
foi de 23, 9% da população.
O Sr. Cláudio Dutra Crespo, assessor da
Diretoria de Pesquisas do IBGE, foi o único
14

FRQYLGDGRHH[SOLFRXTXHRFHQVRGHPRJUiÀFR
utiliza a auto declaração como princípio, mas
que, seguindo as orientações da Organização
Mundial de Saúde (OMS), torna-se possível
estabelecer percentuais a partir do grau de
VHYHULGDGHGDGHÀFLrQFLDGHFODUDGD1RFHQVR
GHHVSHFLÀFDPHQWHKiXPUHFRUWHHWiULR
R TXH SHUPLWLX YHULÀFDU TXH D PDLRU SDUFHOD
GHGHFODUDQWHVFRPRSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
encontra-se na faixa etária acima de 60 anos,
o que pode indicar, por exemplo, que alguns
WLSRV GH GHÀFLrQFLD VmR DGTXLULGRV 2XWUR
recorte presente no levantamento do Censo
 GL] UHVSHLWR j VLWXDomR GR GRPLFtOLR
j HVSDFLDOL]DomR ² RX VHMD j ORFDOL]DomR VH
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XUEDQD RX UXUDO H jV FRQGLo}HV HP TXH VH
encontra. Esse recorte traz outro dado, que
VHULD R UHODWLYR D FRPR FHUWDV GHÀFLrQFLDV
teriam relação direta com as condições e
estilo de vida.
Além desses dois recortes, a interseção
com outras pesquisas, outras abordagens,
por exemplo, sobre o mercado de trabalho,
podem ajudar a esclarecer, por exemplo,
D SUHYDOrQFLD GH FHUWDV GHÀFLrQFLDV SRU
categorias funcionais.
Questionado pelo deputado Eduardo
Barbosa (PSDB/MG) sobre o papel do
Grupo de Washington, o Sr. Cláudio Dutra
&UHVSR HVFODUHFH TXH R *UXSR YLQFXODGR j
218 p XPD UHIHUrQFLD SDUD DV URGDGDV GH
censo, orientando os países membros para
que utilizem os parâmetros internacionais.
Embora seja comum alguma adaptação, o
IBGE tenta seguir de perto esses parâmetros.
Sobre a relação do IBGE e outros órgãos que
executam levantamentos e produzem dados
VREUHSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDQRSDtVFRPR
o Ministério da Educação, por meio do Censo
Escolar, ou o Ministério do Trabalho, por meio
do Cadastro de Emprego, o representante do
IBGE esclarece que já existem várias iniciativas
de órgãos governamentais, mas ainda não há
um trabalho único e conjunto.

Otávio Praxedes/CPD

Cláudio Dutra Crespo, do IBGE.
Otávio Praxedes/CPD

Dep. Eduardo Barbosa (PSDB/MG).
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Otávio Praxedes/CPD
Katia Ferraz (Conped-MG), Eduardo Sanovikz (Abear), Dep. Professor Victório Galli (PSC/MT), Marcelo Lima (Anac) e Filipe Trigueiro (Conade).

²5(62/8d®21'$$*È1&,$%5$6,/(,5$'(
$9,$d®2&,9,/ $QDF
$ &RPLVVmR UHDOL]RX DXGLrQFLD S~EOLFD
SDUD GHEDWHU RV SURFHGLPHQWRV UHODWLYRV j
acessibilidade de pessoas com mobilidade
UHGX]LGDGHÀQLGRVQD5HVROXomRQ
GD $JrQFLD %UDVLOHLUD GH $YLDomR &LYLO $QDF 
em razão da aprovação do Requerimento nº
48/2016, de autoria do dep. Victório Galli (PSC/
MT), presidente da Comissão de Defesa dos
'LUHLWRVGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLD
Estiveram presentes os convidados Marcelo
de Souza Carneiro Lima, Gerente Geral de
$omR )LVFDO VXEVWLWXWR GD $JrQFLD 1DFLRQDO
de Aviação Civil (Anac); Filipe Trigueiro Xavier
Azevedo, representante do Conselho Nacional
16

GRV 'LUHLWRV GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD
(Conade); Rodrigo Machado, CoordenadorGeral de Acessibilidade da Secretaria Nacional
de Promoção dos Direitos da Pessoa com
'HÀFLrQFLD 6'+0-  .iWLD )HUUD] 3UHVLGHQWH
do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD GH 0LQDV *HUDLV
(Conped-MG); e Eduardo Sanovicz, Presidente
da Associação Brasileira das Empresas Aéreas
(Abear).
O representante da Anac, Marcelo de Souza
Carneiro Lima, aponta o que, com a atuação
GD$JrQFLDFRQVLGHUDRVDYDQoRVGRVHWRUQR
WRFDQWH jV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD LQFOXVLYH
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QDÀVFDOL]DomRHQDDSOLFDomRGHSHQDOLGDGHV
WDQWRjVHPSUHVDVDpUHDVFRPRj,QIUDHUR
Segundo o representante do Conade, Sr. Filipe
Trigueiro Xavier Azevedo, há ainda muitos
problemas nos serviços prestados pelas
empresas aéreas para o melhor e correto
DWHQGLPHQWR jV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD
ressaltando que há questões ainda por
resolver principalmente no trato da pessoa
FRP GHÀFLrQFLD DXGLWLYD RX GRV VXUGRV
FHJRV0HVPRFRPDH[LVWrQFLDGHWHFQRORJLD
disponível elas não são utilizadas nem no
atendimento e serviços que antecedem os
voos, quanto nos aviões, mesmo algo já
bastante popular como a audiodescrição.
A Srª. Kátia Ferraz questiona a Anac sobre o
TXHVHULDRIRFRGDDFHVVLELOLGDGHGD$JrQFLD
TXDOVHULDRVLJQLÀFDGRGHDFHVVLELOLGDGHSRLV
não estaria claro sequer que metodologia
se utiliza para capacitar os atendentes nos
aeroportos e aeronaves.
Haveria uma padronização por parte da
Anac que prejudica o atendimento correto a
partir das características locais. Lembra que
o caso de Belo Horizonte é importante, pois
QmR Ki QR DHURSRUWR GH &RQÀQV FRQGLo}HV
SDUD SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD GH VHTXHU
chegar no aeroporto, por faltar exatamente
acessibilidade. Não há transporte, não há
taxi ou ônibus acessível, não há condições
físicas. O senhor Eduardo Sanovicz (Abear)

DGPLWHTXHDVDJrQFLDVDpUHDVHPERUDQmR
sejam responsáveis por grande parte da falta
GHHVWUXWXUDGHDFHVVLELOLGDGHDH[SHULrQFLD
de viagem requer atenção em todo seu
processo.
No ano de 2015, o Brasil transportou pouco
mais de 80 milhões de passageiros, dos quais
cerca de 3% requereram algum atendimento
especial.
Só no primeiro trimestre de 2016, as empresas
aéreas transportaram cerca de 660 mil
passageiros com algum tipo de necessidade
de atendimento especial, tudo regulado
pela Resolução nº 280/2013, apontando os
responsáveis pelo atendimento, incluindo o
que pode ser negado e os direitos e deveres.
Segundo o representante da Abear, apesar dos
SRQWRVFUtWLFRVRQGHVHHQFRQWUDGLÀFXOGDGH
no cumprimento da Resolução, as empresas
DpUHDV WrP FXPSULGR DGHTXDGDPHQWH VXD
SDUWHHjPHGLGDHPTXHVXUJHPSUREOHPDV
em que se detectam falhas ou oportunidades
de melhora, imediatamente há tomadas de
decisão no sentido de corrigir os problemas
ou implementar melhoras, inclusive com
retreinamento dos envolvidos. A expectativa
é que se chegue a um mínimo de problemas.
O Sr. Rodrigo Machado lembra que houve um
avanço na acessibilidade no que diz respeito
ao transporte aéreo, mas tudo está interligado.
Assim, embora um aeroporto possa ter todas
17
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as condições de acessibilidade asseguradas,
isso não resolve completamente a situação
do cidadão, pois mobilidade urbana não
está assegurada: a estrutura física da cidade
pode ser inadequada, o transporte correto
e disponível, tecnologias de informação não
disponíveis, de forma que a falta de integração
de políticas deve ser considerada.
Apenas garantir a disponibilidade dos
UHFXUVRV QmR p VXÀFLHQWH GHYHVH FDSDFLWDU
adequadamente os operadores. O que se
constata é que apesar de existirem e serem
empregados um grande número de recursos
que viabilizam a acessibilidade, nem sempre
são utilizados os melhores recursos para o
caso e há muito uso inadequado por falta de
treinamento.
Otávio Praxedes/CPD

Otávio Praxedes/CPD

“Acessibilidade nada mais é do que eliminar
barreiras”
“Acessibilidade serve para todos nós, mas algumas
pessoas dependem dela para equiparação de
oportunidades”.
Rodrigo Machado, do Ministério da Justiça.

“A gente precisa aprender muito sobre todas as
GHÀFLrQFLDV QmR H[LVWH XPD GHÀFLrQFLD PDLRU TXH
D RXWUD   WHPRV XPD LQFLGrQFLD GH SHVVRDV FRP
GHÀFLrQFLDFDGDYH]FUHVFHQWHSRUDFLGHQWHV
DXWRPRELOtVWLFRV  WHPRVXPDJUDQGHLQFLGrQFLDGH
surdez em função da atividade da indústria, acidentes
GHWUDEDOKRYLROrQFLDGRPpVWLFDWRGDVHVVDVSHVVRDV
que ainda estão na invisibilidade”.
Kátia Ferraz, do Conped/MG.

18
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Otávio Praxedes/CPD

Marcelo Lima, da Anac.
Otávio Praxedes/CPD

Eduardo Sanovikz, da Abear.
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Otávio Praxedes/CPD
Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz (CAU/BR), Valéria Cristina Gomes Ribeiro (Caces/TCU), Dep. Valadares Filho (PSB/SE), Lucas Aribé (vereador
em Aracajú/SE) e Maria de Fátima Ribeiro Có (Confea),

²$&(66,%,/,'$'('$63(662$6&20'(),&,È1&,$1$6
2%5$63Ó%/,&$612%5$6,/
$ DXGLrQFLD DWHQGHX DR 5HTXHULPHQWR Q
56/16, de autoria do deputado Valadares Filho,
com o objetivo de debater a acessibilidade das
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDQDVREUDVS~EOLFDVQR
Brasil. Atenderam ao convite para participar da
reunião: Lucas Aribé, vereador de Aracaju/SE,
Valéria Cristina Gomes Ribeiro, coordenadora
da Comissão de Acessibilidade do Tribunal de
Contas da União (Caces/TCU), Osvaldo Valinote,
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com
'HÀFLrQFLD &RQDGH 0DULDGH)iWLPD5LEHLUR
Có, gerente de Relacionamento Institucional do
Confea, e Haroldo Pinheiro Villar , Presidente
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil (CAU/BR).
20

O vereador Lucas Aribé argumenta que as
SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD VmR HVTXHFLGDV SHOR
poder público, e que a cidade de Aracajú é
um exemplo do que ocorre no país, onde os
diversos equipamentos públicos, como museu,
praças esportivas, áreas de laser, parques,
praças, além do acesso ao transporte, as
calçadas, não estão ou disponíveis ou não são
DGHTXDGRV SDUD DV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD
Algo positivo é a atuação do Judiciário que
WHPDWXDGRÀUPHPHQWHHPGHIHVDGDSHVVRD
FRP GHÀFLrQFLD GR FLGDGmR ´p QHFHVViULR
chamar a atenção dos gestores, e é preciso
FRQVFLHQWL]iORV TXDQWR j QHFHVVLGDGH GH
SODQHMDU GH FRQVWUXLU H HGLÀFDU REUDV FRP
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acessibilidade. Hoje não se pode pensar em
nada, em nenhuma iniciativa pública, que a
acessibilidade não esteja na prioridade. Isso
é garantia da Lei Brasileira de Inclusão (LBI).
e XPD YLWyULD VLJQLÀFDWLYD 8PD YLWyULD TXH
precisa sair do papel.”
Otávio Praxedes/CPD

Lucas Aribé, Vereador em Aracajú/SE.

A
coordenadora
da
Comissão
de
Acessibilidade do TCU, Srª Valéria Cristina
Gomes Ribeiro, reforça que a necessidade de
eliminação de barreiras físicas e atitudinais

é fundamental. Indicando as iniciativas do
Tribunal de Contas da União de forma a fazer
cumprir o art. 93 da LBI (Lei 13.146, de 2015),
YHULÀFDomR GRV UHTXLVLWRV GH DFHVVLELOLGDGH
em todas as auditorias e inspeções. O TCU,
desde 2011, inclui ferramentas adequadas
SDUDÀVFDOL]DURVUHTXLVLWRVGHDFHVVLELOLGDGH
A ação efetiva do Estado é importante, mas é
claro que a acessibilidade não é um aspecto
sempre presente na ação dos gestores, o que
indica ser necessário investir no aspecto da
educação, da capacitação.
O Sr. Osvaldo Valinote, representando o
Conade, começa reforçando que, do ponto
de vista da acessibilidade, as barreiras
atitudinais são muito mais difíceis de
derrubar, de resolver, do que as físicas. “Antes
GH VHUPRV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD VRPRV
cidadãos. Em nome da cidadania, é preciso
que igualemos nossas desigualdades”. O
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa
FRP'HÀFLrQFLDIRUPDGRSDULWDULDPHQWHSRU
representantes do governo e da sociedade
civil, tem discutido muito a fundo os avanços
que devemos ter. O mais importante é não
perdermos direitos já adquiridos.
Segundo a Srª Maria de Fátima Ribeiro Có,
do Confea, o Conselho tem buscado garantir
que a engenharia, que abrange as diversas
iUHDV GDV HGLÀFDo}HV GRV HTXLSDPHQWRV
portanto tem responsabilidade na garantia da
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acessibilidade para todos, em particular para
RVFRPGHÀFLrQFLD%XVFDVHDUHDOL]DomRGR
interesse social. Para isso, o Confea investe
QR DSHUIHLoRDPHQWR GRV SURÀVVLRQDLV GD
HQJHQKDULDJDUDQWLQGRTXHKDMDFRQVFLrQFLD
dos engenheiros da obrigatoriedade de
garantir, nas obras de sua responsabilidade,
os quesitos de acessibilidade.
Otávio Praxedes/CPD

acessibilidade prevista na legislação, ações
FRPSOHPHQWDUHVQDÀVFDOL]DomRHQWUHRXWUDV
O Sr. Haroldo Pinheiro Vilar (CAU/BR) lembra
que o país tem normas e legislação que,
conhecidas de todos os que são responsáveis
SRU SHQVDU DV FLGDGHV QRV À]HUDP DYDQoDU
mas que, mais que só conhecer as normas
técnicas e aplicar a legislação, a sensibilidade
dos gestores e técnicos deve estar presente
SDUDGHÀQLUDo}HV
Otávio Praxedes/CPD

Maria de Fátima Có, do Confea.
Haroldo Pinheiro Vilar, do CAU/BR.

Além disso, o órgão está estruturado para
DMXGDU QD ÀVFDOL]DomR H DWXDU MXQWR FRP
outros órgãos, como o Conselho Nacional Se os gestores não tiverem essa sensibilidade
do Ministério Público, em cooperação, para e preparação para abrir outras possibilidades,
R GHVHQYROYLPHQWR GH FRPSHWrQFLDV GH onde as condições não permitem seguir
22
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cegamente todas as normas técnicas, as
cidades como concebidas acabam forçando
os cidadãos a encontrar alternativas para
facilitar sua movimentação, momento em
que comumente se corre riscos.
O foco é garantir a circulação universal. A
mera adaptação não garante sempre isso, ao
FRQWUiULReH[LJrQFLDpWLFDHUHVSRQVDELOLGDGH
SURÀVVLRQDOGRXUEDQLVWDTXHUHVSHLWHRSUp
existente e a ecologia, mas devendo assegurar,
entre outras coisas, a acessibilidade.
O deputado Valadares Filho (PSB/SE), autor
do Requerimento nº 56/16 e que presidiu
D DXGLrQFLD S~EOLFD VLQWHWL]D D LPSRUWkQFLD
do debate sobre acessibilidade nas obras
S~EOLFDV R TXH ÀFRX HYLGHQWH FRP RV
grandes eventos esportivos sediados pelo
país recentemente, como a Copa do Mundo
HDV2OLPStDGDVFRQÀUPDQGRDQHFHVVLGDGH
GH TXH RV SURÀVVLRQDLV RV JHVWRUHV H R
poder público de um modo geral atuem
cada vez mais integrados para garantir que o
Brasil avance para assegurar cada vez mais a
inclusão por meio da acessibilidade.

Otávio Praxedes/CPD

Dep. Valadares Filho (PSB/SE).

 ´$QWHV GH VHUPRV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD VRPRV FLGDGmRV
(P QRPH GD FLGDGDQLD p SUHFLVR TXH LJXDOHPRV QRVVDV
GHVLJXDOGDGHVµ
Osvaldo Valinote, do Conade.
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Otávio Praxedes/CPD
,QWHJUDQWHVGD)HGHUDomR%UDVLOHLUDGH;DGUH]SDUD'HÀFLHQWHV9LVXDLV)%;'9

²9,6,7$,167,78&,21$/'26(1;$'5,67$6$23$/É&,2'2
CONGRESSO NACIONAL
A Visita Institucional ao Palácio do Congresso
Nacional foi realizada com o intuito de atender
o Requerimento nº 59/2016, de autoria do
Deputado Professor Victório Galli (PSC/MT),
aprovado pelo colegiado parlamentar da
Comisão de Defesa dos Direitos das Pessoas
FRP'HÀFLrQFLDHPUHXQLmRRUGLQiULDRFRUULGD
em 06/07/2016.
3RU PHLR GH FRUUHVSRQGrQFLD GLULJLGD D HVWD
Comissão, em nome da Federação Brasileira
GH;DGUH]SDUD'HÀFLHQWHV9LVXDLV )%;'9 GD
Etapa Centro Norte da Copa Brasil de Xadrez
SDUD 'HÀFLHQWHV 9LVXDLV RV RUJDQL]DGRUHV GR
evento entraram em contato com a Comissão,
solicitando a programação de uma visita
24

institucional ao Congresso Nacional.
A visita se deu no Salão Verde, onde foram
descritas diversas obras de arte. Algumas delas
puderam ser tocadas. Logo após, passou-se ao
Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos
Deputados, e ao Plenário do Senado Federal.
(PVHJXLGDRJUXSRIRLFRQGX]LGRjUDPSDGD
HQWUDGD RÀFLDO GR &RQJUHVVR 1DFLRQDO RQGH
IRLIHLWDXPDIRWRJUDÀDRÀFLDOSDUDFRQVWDUGRV
anais do evento.
(P VHJXLGD R JUXSR IRL OHYDGR j 3UDoD GRV
7UrV 3RGHUHV +RXYH XP LQWHUHVVH HVSHFLDO
pelo espaço Lúcio Costa, onde há uma grande
maquete de Brasília, além de uma menor, tátil.
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Fotos: Jeiziane Souza/SECOM

Plenário Ulysses Guimarães.

Plenário do Senado Federal.

Maquete Tátil, no Salão Verde, na Câmara dos
Deputados.

Escultura “O Pássaro”, de Marianne Perett, no Salão
Verde da Câmara dos Deputados.
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Otávio Praxedes/CPD
'HS &DUPHQ =DQRWWR 3366&  /Lr 5LEHLUR 6LOYD 0RYLPHQWR 2UJXOKR $XWLVWD  9ROWD 5HGRQGD5-  &ODXGLD &RHOKR GH 0RUDHV 0RYLPHQWR
Orgulho Autista Brasil/RJ), Viviane de Leon, (Psicóloga e Especialista em Autismo) e Niusarete Margarida de Lima (SNAS/MDS).

 ² 32/Ì7,&$6 '( $66,67È1&,$ 62&,$/ 6$Ó'( ( ('8&$d®2
3$5$3(662$6&2075$1672512'2(63(&752$87,67$$'8/7$6
$ ÀP GH GHEDWHU DV SROtWLFDV GH DVVLVWrQFLD
social, saúde e educação para as pessoas
com transtorno do espectro autista adultos,
em conformidade com o Requerimento
nº 54/16, de autoria da deputada Carmen
=DQRWWR IRL SURPRYLGD DXGLrQFLD S~EOLFD
com a presença dos seguintes convidados:
Niusarete Margarida de Lima, CoordenadoraGeral Substituta de Serviços de Acolhimento
GD 6HFUHWDULD 1DFLRQDO GH $VVLVWrQFLD 6RFLDO
SNAS/MDS; Rosinha da Adefal, Secretária da
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos
GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD GR 0LQLVWpULR GD
Justiça e Cidadania (SNPD/MJ); Adriana Alves,
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Especialista em Educação e Coordenadora do
Programa Desabafo Autista & Asperger; Cláudia
Coelho de Moraes, Coordenadora Estadual
do Movimento Orgulho Autista Brasil do Rio
GH -DQHLUR /Lr 5LEHLUR 6LOYD &RRUGHQDGRUD
Municipal do Movimento Orgulho Autista de
Volta Redonda/RJ; e Viviane de Leon, Psicóloga
e Especialista em Autismo.
O Presidente da Comissão, deputado Professor
Victório Galli,
assevera
que precisamos
aumentar o conhecimento sobre o autismo
DGXOWR D ÀP GH DVVHJXUDU jV SHVVRDV FRP
autismo severo o exercício de seus direitos
fundamentais, e que lhes seja prestado o
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devido amparo por intermédio das políticas
públicas. Cita observação da Deputada
Carmen Zanotto, para quem as pessoas
FRP DXWLVPR VHYHUR WrP D VXD VLWXDomR
extremamente agravada na fase adulta,
VRIUHQGR SRU FRQWD GD DXVrQFLD GD DomR
estatal e do abandono das políticas públicas,
“um processo paulatino de vulnerabilidade e
invisibilidade social”.
A Srª Niusarete Margarida de Lima,
Coordenadora-Geral Substituta de Serviços
de Acolhimento da Secretaria Nacional de
$VVLVWrQFLD 6RFLDO 61$60'6  SRU VXD
vez, lembra que houve uma mudança de
SDUDGLJPDQDDVVLVWrQFLDVRFLDOQRSDtV+RMH
não se fala mais em assistencialismo, mas em
promoção de direitos. Saímos de uma cultura
de institucionalização, de abrigamento, para
uma de proteção e defesa.
Há muita informação disponível hoje, graças
ao trabalho de um conjunto enorme de
pessoas que trabalharam muito em prol da
inclusão das pessoas com autismo em todas
as políticas públicas.
$ DVVLVWrQFLD VRFLDO QR SDtV DVVHQWDVH
HP WUrV QtYHLV GH SURWHomR   6HUYLoR GH
proteção social básica; 2) Serviço de Proteção
Social Especial; e 3) Benefícios. Todos esses
QtYHLVHVWmRLQWHJUDGRVHRVSURÀVVLRQDLVGD
DVVLVWrQFLD VRFLDO QR SDtV HVWmR SUHSDUDGRV
para auxiliar os que necessitem, considerando

HVVHVWUrVQtYHLV
3RUVXDYH]D3ROtWLFD3~EOLFDGH$VVLVWrQFLD
Social, por meio do Sistema Único de
$VVLVWrQFLD6RFLDO 68$6 QRTXHGL]UHVSHLWR
aos direitos das pessoas com Transtornos
do Espectro Autista (TEA), considerando
HVVHV WUrV QtYHLV GH SURWHomR UHFRQKHFH
TXH R DXWLVPR H DV GHÀFLrQFLDV DVVRFLDGDV
caracterizam situação de vulnerabilidade e
TXHRDOWRQtYHOGHGHSHQGrQFLDGHFXLGDGRV
dos autistas constitui risco por violação
de direitos dos autistas e dos cuidadores
familiares.
Otávio Praxedes/CPD

“Ser capaz de entender um aceno um olhar, um
VRUULVR ² XPD FULVH GRV QRVVRV ÀOKRV DXWLVWDV
entendendo que é o seu jeito de ser, é amar,
compreender, ser capaz de seguir avante. Lembremse: o simples muitas vezes é o que mais satisfaz”.
Niusarete Margarida de Lima, da Secretaria Nacional
GH$VVLVWrQFLD6RFLDO
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Dessa forma, as pessoas com autismo e suas
famílias são usuários de todos os serviços,
benefícios e programas do SUAS, com
UHIHUrQFLDQRV&HQWURVGD$VVLVWrQFLD6RFLDO
&HQWUR GH 5HIHUrQFLD GH $VVLVWrQFLD 6RFLDO
&5$6 H&HQWURGH5HIHUrQFLD(VSHFLDOL]DGR
GH$VVLVWrQFLD6RFLDO &5($6 
A Srª Adriana Alves, Especialista em Educação
e Coordenadora do Programa Desabafo
Autista & Asperger, ressalta que, embora o
Brasil possa se orgulhar de ter uma legislação
DEUDQJHQWHSDUDDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
que os gestores se orgulhem também de
apresentar seus números e programas, a
realidade dos familiares de autistas é muito
diferente.
Não há efetivamente disponibilidade de
dispositivos para atender as pessoas com
TEA, particularmente para os adultos, o
que impacta muito a vida dos familiares,
HPHVSHFLDODYLGDGDVPmHV$ÀUPDDLQGD
que faltam escolas ou condições para que
as escolas acolham as pessoas com TEA,
faltam espaços e programas para lazer, falta
conhecimento da sociedade e compreensão
por parte dos agentes públicos, restando aos
próprios familiares, por meio de associações,
promover o mínimo de ações e disseminar
conhecimento ao máximo.
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Otávio Praxedes/CPD

Adriana Alves, do Programa Desabafo
Autista&Asperger.

A
Srª. Claudia Coelho de Moraes,
Coordenadora Estadual do Movimento
Orgulho Autista Brasil do Rio de Janeiro, alerta
para a inadequação do ‘Protocolo clínico e
GLUHWUL]HV WHUDSrXWLFDV GR FRPSRUWDPHQWR
agressivo como transtorno do espectro do
autismo’, aprovado pela Portaria 324 do
Ministério da Saúde, pois agressividade
não é característica intrínseca do quadro
de autismo e quando ocorre, ela se dá por
motivos diversos.
A intervenção farmacológica é uma saída
IiFLO QD IDOWD GH LQWHUYHQo}HV WHUDSrXWLFDV H
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psico-educacionais adequadas aos autistas.
1mRKiWUDEDOKRVUHDOL]DGRVVXÀFLHQWHVSDUD
indicar tratamentos mais adequados, como o
comportamental.
Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs)
não são adequados para autistas, e é um
absurdo que insistam em colocá-los nessas
instituições que já são sucateadas hoje no
país até para seu público alvo. A postura
do Ministério da Saúde deve ser revista,
os autistas estariam melhor dentro do
programa Viver sem Limites, dentro do SER,
que oferecem tratamento mais adequado.
Os autistas adultos e as famílias que deles
cuidam não encontram apoio adequado,
quase sempre, em momentos de crises,
deve-se recorrer a clínicas particulares. Nem
mesmo as associações que dizem defender
autistas no Brasil, somente recentemente
começaram a falar sobre autistas adultos.
Essas associações não estão preparadas para
receber ou lidar com os autistas adultos, nem
acolher seus familiares. Assim, nem o Estado
nem as associações estão preparadas ou
conhecem os problemas dos autistas adultos
e o drama de seus familiares.
É urgente que a omissão acabe, que atitudes
sérias devam ser assumidas agora. Uma
mãe de autista não tem sequer o direito de
morrer, pois ela tem preocupação com o que
YDL DFRQWHFHU FRP VHX ÀOKR 3UHFLVDPRV GH

investimento, de intervenção precoce, para
GDU RSRUWXQLGDGH DRV DXWLVWDV GH FKHJDU j
vida adulta com alguma qualidade de vida.
$ 6U /Lr 5LEHLUR 6LOYD FRRUGHQDGRUD
municipal do Movimento Orgulho Autista de
Volta Redonda/RJ, reforça as críticas sobre os
equívocos de o Estado e os médicos focarem
no uso de medicamentos, de psicotrópicos,
e na inadequação dos CAPs para os autistas.
Otávio Praxedes/CPD

Cláudia Coelho Moraes, do Movimento
Orgulho Autista Brasil/RJ.

A invisibilidade em que os autistas se
encontram, para o Estado e para a sociedade,
complica absurdamente a vida dos familiares
de autistas e dos autistas, que se encontram
sem alternativas e subjugados ao pouco que
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se oferece, e que tem se mostrado pouco
efetivo.
Os autistas adultos e seus familiares
vivem constante tensão e medo. Além da
H[LJrQFLD GH FXLGDGRV HVSHFLDLV H VLWXDo}HV
continuadas que exigem intervenção dos
cuidadores, situações de risco de vida,
angustia a expectativa de, uma vez que se os
familiares faltarem, em algum momento, os
DXWLVWDVDGXOWRVGLÀFLOPHQWHWHUmRFRPTXHP
contar.
Otávio Praxedes/CPD

/Lr5LEHLURGR0RYLPHQWR2UJXOKR$XWLVWD
em Volta Redonda/RJ.

Por sua vez, a Srª. Viviane de Leon, psicóloga
e especialista em Autismo, lembra que houve
30

uma mudança no critério diagnóstico do
autismo, em 2013, atualizando a nomenclatura
transtorno do espectro do autismo, de curso
crônico, que acomete e persiste durante
toda a vida. Essa mudança também implicou
DLQFOXVmRGHFULWpULRVTXHLGHQWLÀFDPFDVRV
antes subdiagnosticados, fazendo com que
D LQFLGrQFLD GH DXWLVPR DXPHQWDVVH PXLWR
desde então.
Estudo recente mostra que o comportamento
adaptativo decai na vida adulta, além de
RFRUUHU XPD LQFLGrQFLD PDLRU QD RUGHP GH
45% a mais, do quadro de vulnerabilidade
para ansiedade e depressão e também para
desordem do humor.
É importante que se discuta metodologia,
além de orçamento e situação de atendimento.
Que formulemos políticas públicas baseadas
em metodologias com fundamentação
FLHQWtÀFD2H[HPSORGD&DUROLQDGR1RUWH
nos Estados Unidos, utilizando o método
TEACCH, que fez com que se alcançasse o
percentual de 43% de adultos trabalhando,
41 % morando sozinhos. Com níveis de
autonomia, de inserção e de produtividade
considerados muito positivos.
Estudos mostram que os problemas de
agressividade são frutos da falta de tratamento
DGHTXDGR PDV WDPEpP GD GLÀFXOGDGH GH
comunicação. Cerca de 1/3 não desenvolvem
oralidade, mas teriam direito de aprender um
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sistema alternativo de comunicação.
O trabalho também é importante, ele é
WHUDSrXWLFR +i HVWXGRV TXH LQGLFDP TXH
DTXHOHV TXH QmR WUDEDOKDP WrP SLRUD HP
todos os sintomas. O trabalho é promotor
de saúde, uma necessidade para quem tem
autismo. Precisamos pensar na transição do
término da escola regular para uma atividade
SURÀVVLRQDO
Isso tem impacto na capacidade cognitiva
e, consequentemente, na possibilidade
de se alcançar o ensino superior. Apesar
disso, outros estudos demonstram que
empregabilidade se relaciona com autonomia
e não com o QI. Precisamos ter escolas
SURÀVVLRQDOL]DQWHV H YDJDV QR PHUFDGR GH
trabalho.
Otávio Praxedes/CPD

Viviane de Leon, psicóloga, especialista
em Autismo.

A Srª Rosinha da Adefal, na condição de
Secretária Nacional de Promoção dos Direitos
GD3HVVRDFRP'HÀFLrQFLDGR0LQLVWpULRGD
Justiça e Cidadania, considera que o maior
GHVDÀRGD6HFUHWDULDpD5HJXODPHQWDomRGD
Lei Brasileira de Inclusão e, na área da saúde,
o necessário avanço na questão das órteses
e próteses.
1R TXH GL] UHVSHLWR HVSHFLÀFDPHQWH jV
pessoas com TEA, apesar do pessimismo
expresso, a Secretária considera que
houve muitos avanços, que não podem ser
desconsiderados. E há muitos instrumentos
para avançar mais. Mesmo a questão
dos CAPs, que não foram pensados para
atender os autistas, podem ser adaptados e
preparados para fazer uma ponte com outras
redes de apoio.
Pode-se avançar melhor a partir dos
problemas mapeados e discutidos com os
afetados. O Brasil, ela repete, avançou muito,
R GHVDÀR p ID]HU D OHJLVODomR TXH p PXLWR
boa, funcionar bem a favor das pessoas.
Para o deputado Eduardo Barbosa, devemos
ser inspirados pela necessidade e não pela
letra morta, referindo-se ao que seria a
legislação muitas vezes. Nesse sentido, julga
QHFHVViULRGHÀQLUDOJXQVSRQWRVSDUDSRGHU
avançar sobre eles.
Já há o compromisso do Ministério da
Educação para regulamentar a educação ao
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longo da vida.
$ SHVVRD FRP GHÀFLrQFLD LQWHOHFWXDO H R
DXWLVWD FRP GHÀFLrQFLD LQWHOHFWXDO RX QmR
precisa ter espaços que deem continuidade
ao processo de garantia de habilidades
conquistadas, e manutenção das habilidades
FRQTXLVWDGDVQRSHUtRGRDFDGrPLFRDQWHULRU
e adquirir novas habilidades tendo em vista
DVH[LJrQFLDVVRFLDLVDWXDLV

TXH QmR SRVVXHP GHÀFLrQFLD TXDQWR PDLV
SDUDDOXQRVFRPGHÀFLrQFLD+iQHFHVVLGDGH
de atenção individualizada, o que é um
problema difícil de equacionar, inclusive por
questões orçamentárias.
Otávio Praxedes/CPD

Otávio Praxedes/CPD

Dep. Eduardo Barbosa (PSDB/MG).

Rosinha da Adefal, Secretária Nacional
de Promoção dos Direitos da Pessoa com
'HÀFLrQFLD

O deputado Otavio Leite (PSDB/RJ) alerta
para o fato de que hoje a estrutura escolar
é inadequada até mesmo para os alunos
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A deputada Carmen Zanotto (PPS/SC),
autora do requerimento que convocou a
DXGLrQFLD S~EOLFD MXVWLÀFD VXD UHDOL]DomR
pela importância em esclarecer que todas
DV GHÀFLrQFLDV LQFOXVLYH R DXWLVPR VHYHUR
manifestam-se de forma diversa, o que é
próprio da diversidade da condição humana,
mas embora, em nosso ordenamento
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jurídico, recebam as mais elevadas garantias
constitucionais, sua efetivação dos direitos,
ainda mais diante de tantas particularidades,
H GHVDÀD R (VWDGR H D PiTXLQD S~EOLFD D
realizarem processos e políticas capazes de
conferir sua realização.
O fato, contudo, de que tais diversidades
LPSOLTXHPPXLWDVDGYHUVLGDGHVQmRMXVWLÀFD
D DXVrQFLD GD DomR HVWDWDO $R FRQWUiULR
FRORFDVHDQHFHVVLGDGHGHPDLRUHÀFLrQFLD
HÀFiFLDHWUDQVSDUrQFLDGDVSROtWLFDVS~EOLFDV
seja diretamente pelo Estado ou com a
colaboração das entidades do terceiro setor.

Otávio Praxedes/CPD

Otávio Praxedes/CPD

9LYLDQHGH/HRQUHFHEHR3UrPLR2UJXOKR
Autista 2014/2015 na categoria “Pessoas
e Órgãos Públicos ou Empresa Privada
Destaque”.

“Lembrem-se: o simples muitas
YH]HVpRTXHPDLVVDWLVID]µ
Niusarete Margarida de Lima, da Secretaria
1DFLRQDOGH$VVLVWrQFLD6RFLDO
Dep. Carmen Zanotto (PPS/SC).
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Otávio Praxedes/CPD
'HS=HQDLGH0DLD 3551 3DWUtFLD0DUWLQV)UHLWDV 'RXWRUDHP&LrQFLDVGD6D~GH 'HS(GXDUGR%DUERVD 36'%0*DXWRUGR5HTXHULPHQWR 
Malvina Tânia Tuttman (Conselho Nacional de Educação), Patrícia Neves Raposo (Secadi/MEC) e Débora Dantas (Coletivo Filhos da Flôr).

²5(*8/$0(17$d®2'2',5(,72$2´$35(1',=$'2$2
/21*2'(72'$$9,'$µ
$ÀPGHGHIHQGHUDUHJXODPHQWDomRGRGLUHLWR
ao aprendizado ao longo de toda a vida, em
conformidade com os Requerimentos de nº
176/16 - Comissão de Educação (CE) - e de
nº 49/2016 - CPD, de autoria do Deputado
Eduardo Barbosa (PSDB/MG), foi promovida
DXGLrQFLD S~EOLFD  FRQMXQWD FRP D SUHVHQoD
dos seguintes convidados: Malvina Tânia
Tuttman , conselheira do Conselho Nacional
GH (GXFDomR ² &1( 3DWUtFLD 1HYHV 5DSRVR
diretora de Políticas de Educação Especial Secadi/MEC; Patrícia Martins de Freitas, Mestre
HP3VLFRORJLDH'RXWRUDHP&LrQFLDVGD6D~GH
Deputada Zenaide Maia (PR/RN), membro
das Comissões de Educação e de Defesa dos
34

'LUHLWRVGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDH'pERUD
Dantas, representante do Coletivo Filhos da
Flor.
A diretora de Políticas de Educação Especial
GR0(& 6HFDGL 3DWUtFLD5DSRVRDÀUPRXTXH
a grade curricular exigida no ensino superior
impede a graduação de alunos com necessidades
especiais. Segundo ela, mesmo com a criação
dos núcleos de acessibilidade, que atendem
essas pessoas, a formação educacional dessas
SHVVRDVÀFDFRPSURPHWLGDMiTXHLQVWLWXLo}HV
GHHQVLQRVXSHULRUQmRSHUPLWHPÁH[LELOL]DomR
no currículo, exigindo dos alunos práticas que
vão além de suas capacidades.
O deputado Izalci (PSDB-DF) disse que a
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subestimando alunos com enorme potencial.
“Pacientes com Transtorno de Espectro
$XWLVWD WrP XP FRQKHFLPHQWR DFLPD GD
média e estão tendo aulas de colorir no
ensino regular”.
O deputado Professor Victório Galli (PSCMT), Presidente da Comissão de Defesa dos
'LUHLWRVGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDUHVVDOWRX
a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão da
Otávio Praxedes/CPD
3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD 
 TXH
Otávio Praxedes/CPD
entrou em vigor em janeiro deste ano.
Para o Deputado, a aprovação da lei, que
Otávio Praxedes/CPD
tramitou por 15 anos, e a adesão
do Brasil
j&RQYHQomR,QWHUQDFLRQDOVREUHRV'LUHLWRV
GDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDVmRXPDYDQoR
para a formulação e aperfeiçoamento de
SROtWLFDV  SXEOLFDV GLUHFLRQDGDV jV SHVVRDV
FRPGHÀFLrQFLD
2 DXWRU GR UHTXHULPHQWR GD DXGLrQFLD
deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG),
disse que a Comissão, juntamente com o
Ministério do Desenvolvimento Social e o
Ministério da Educação, vai apoiar projetos
para que sejam feitas melhorias.
A conselheira do Conselho Nacional de
3DWUtFLD 0DUWLQV 'RXWRUD HP &LrQFLDV GD
Saúde.
Educação (CNE) Malvina Tuttman destacou
que o órgão se concentra muito na melhoria
Segundo ela, por falta de formação, da educação básica para as pessoas com
SURÀVVLRQDLV
GD
HGXFDomR
XVDP GHÀFLrQFLD
metodologias erradas no ensino de pessoas Para ela, é necessário que se ampliem as
com necessidades especiais, e acabam diretrizes para que possibilite aos jovens
estrutura do sistema de transporte público
também é um fator que contribui para que
SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD ItVLFD SDUHP GH
frequentar instituições de ensino.
-iDGRXWRUDHP&LrQFLDVGD6D~GH3DWUtFLD
Martins, disse, que é necessário aperfeiçoar
os planos de ação estipulados pelo Conselho
Nacional de Educação.
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Otávio Praxedes/CPD

ter continuidade dos estudos no ensino
superior: “É fundamental, por exemplo, que
um cego, que curse geologia, tenha que
fazer uma disciplina onde se aprende a criar
maquetes?”.

Otávio Praxedes/CPD

Dep. Eduardo Barbosa (PSDB/MG).
Otávio Praxedes/CPD

Malvina Tutttman, Secadi/MEC.

Dep. Zenaide Maia (PR/RN).
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Victor Pellegrini Mammana (CTI), Rosinha da Adefal (SNPD), Dep. Victório Galli (Presidente da Comissão), Paulo Sérgio Sgobbi (Brasscom),
5HLQDGOR)HUUD] :&%UDVLO H*LVHOD/HLWH1XQHV 'HUGLF²38&63 

,1&/86®2($&(662'(3(662$6&20'(),&,È1&,$
,17(51(7
$DXGLrQFLDS~EOLFDUHVXOWDQWHGDDSURYDomR
do Requerimento nº 57/2016-CPD, de autoria
do Deputado Professor Victório Galli (PSC/MT),
visou debater a inclusão e o acesso de pessoas
FRPGHÀFLrQFLDjLQWHUQHW)RUDPFRQYLGDGRV
e compareceram ao evento a Srª Rosinha da
Adefal, Secretária Nacional de Promoção dos
'LUHLWRV GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD 613' 
Sr. Paulo Sérgio Sgobbi, Diretor de Relações
Institucionais da Associação Brasileira de
Empresas de Tecnologia da Informação e
Comunicação (Brasscom); Sr. Victor Pellegrini
Mammana, Diretor do Centro de Tecnologia
da Informação Renato
Archer (CTI); Sr.
Reinaldo Ferraz, representante do Consórcio

World Wide Web (W3C Brasil); e Srª Gisela
Leite Nunes, Coordenadora do Programa
$SUHQGL](PSUHJDELOLGDGH ² 'LYLVmR GH
Educação e Reabilitação dos Distúrbios da
Comunicação (Derdic) - PUC/SP.
O Presidente da Comissão, deputado
Professor Vicório Galli, inicia lembrando
que a Internet deixou, faz tempo, de ser um
SULYLOpJLR GH SRXFRV DFDGrPLFRV H WRUQRX
se o grande ambiente de relacionamento
SHVVRDO H SURÀVVLRQDO RQGH SUDWLFDPHQWH
tudo pode ser realizado. Assim, quem está
fora da grande rede, também corre o risco
de estar fora do que acontece no mundo.
Este seria o motivo principal para buscar uma
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&RPLVVmRGH'HIHVDGRV'LUHLWRVGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLD
SROtWLFD S~EOLFD GH DFHVVR j LQWHUQHW TXH
seja inclusiva e que considere de maneira
adequada as necessidades particulares das
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
Otávio Praxedes/CPD

aos sistemas e tecnologias da informação
e comunicação. Por isso, a Convenção
estabeleceu que as medidas deverão incluir
DLGHQWLÀFDomRHDHOLPLQDomRGHREVWiFXORV
H EDUUHLUDV j DFHVVLELOLGDGH $ $XGLrQFLD
Pública está em plena sintonia com o espírito
da citada Convenção.
A Srª Rosinha da Adefal, sustenta que a
Convenção Internacional sobre os Direitos
GDV 3HVVRDV FRP 'HÀFLrQFLD H R (VWDWXWR
GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD D FKDPDGD
Lei Brasileira da Inclusão (LBI), são vitórias
LPSRUWDQWHV SDUD D 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD
para a inclusão como objetivo permanente,
LQFOXVLYHHPUHODomRDRDFHVVRj,QWHUQHW
Otávio Praxedes/CPD

Dep. Professor Victório Galli (PSC/MT).

A Convenção Internacional sobre os Direitos
GDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDTXHIRLUDWLÀFDGD
QR %UDVLO HP  GHÀQLX TXH RV (VWDGRV
Partes deveriam tomar as medidas apropriadas
SDUDDVVHJXUDUjVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDR
acesso, em igualdade de oportunidades com
as demais pessoas, entre outros aspectos,
j LQIRUPDomR H j FRPXQLFDomR LQFOXVLYH
38

Rosinha da Adefal, Secretária Nacional
de Promoção dos Direitos da Pessoa com
'HÀFLrQFLD
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A acessibilidade deveria ser, para a Secretaria
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa
FRP 'HÀFLrQFLD XP GLUHLWR IXQGDPHQWDO
pois seria a garantia a outros direitos,
particularmente para as pessoas com
GHÀFLrQFLD
O Sr. Hudson Mesquita, da Secretaria de
Tecnologia da Informação, esclarece que um
dos ganhos, a partir da aprovação da LBI, é
a responsabilização do agente público para
que siga as recomendações que assegurem a
acessibilidade, além da previsão de sanções
para os que não seguem as recomendações.
As recomendações do Modelo de
Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG)
visam a permitir que a implementação da
acessibilidade digital seja conduzida de forma
padronizada, que seja de fácil implementação
e coerente com as necessidades brasileiras,
embora em conformidade com os padrões
internacionais. O eMAG, entre outras coisas,
SRVVLELOLWDGHÀQLUFRPRGHYHVHUFRQVWUXtGR
o conteúdo a ser disponibilizado na internet,
mas além disso há um conjunto de padrões, de
JXLDVHPDQXDLVGHUHIHUrQFLDSDUDDX[LOLDURV
órgãos tanto na modelagem dos conteúdos
quanto na contratação de tecnologia de
terceiros, para que estejam adequados ao
PRGHOR GR ([HFXWLYR 2 GHVDÀR p VXSHUDU
uma posição mais reativa, com avaliação de
acessibilidade a posteriori, e investir mais

na presença mais efetiva desde o início da
formulação de políticas públicas.
O Sr. Paulo Sérgio Sgobbi (Brasscom) sustenta
que a mobilidade e as tecnologias digitais
YrP SURYRFDQGR UiSLGDV PXGDQoDV QRV
negócios e na sociedade. A transformação
digital trará melhores serviços com maior
HQJDMDPHQWRHÀFLrQFLDHQRYRVPRGHORVGH
negócio, em uma data-driven economy. Sobre
a acessibilidade, importante para alcançar
um maior número de cidadãos, alega que
tem se mostrado mais avançada nos sitios de
governo do que nos da iniciativa privada.
Otávio Praxedes/CPD

Paulo Sérgio Sgobbi, da Brasscom.
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O número cada vez maior de empregos
IRUPDLV GH SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD DSHVDU
GD GLÀFXOGDGH QR FXPSULPHQWR GDV FRWDV
legais pelas empresas, indica a necessidade
de que a acessibilidade esteja assegurada
QDVHPSUHVDVQDVFLGDGHV²SDUWLFXODUPHQWH
no quesito mobilidade, mas há também uma
falha nas políticas públicas para a formação
GDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
Se a Tecnologia da Informação (TI) pode ser
impulsionadora da inserção produtiva das
SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD SULQFLSDOPHQWH
se o setor consegue custear iniciativas
GH FDSDFLWDomR ² R TXH WHP RFRUULGR HP
EDL[D HVFDOD Ki XPD FDUrQFLD GH SROtWLFDV
GH FDSDFLWDomR HVSHFtÀFDV R TXH GLÀFXOWD
a entrada de pessoas no mercado de
SURÀVVLRQDLVGH7,
Sugestões de iniciativas:
 +DELOLWDU ,QVWLWXLo}HV TXH WUDEDOKDP
com atendimento (psicossocial, reabilitação,
HPSUHJDELOLGDGH VD~GH DVVLVWrQFLD VRFLDO 
e também capacitação de pessoas com
GHÀFLrQFLD D UHFHEHUHP UHFXUVRV S~EOLFRV
GHVWLQDGRVDFDSDFLWDomRSURÀVVLRQDO
 8WLOL]DUVLVWHPDVGH(QVLQRD'LVWkQFLD²
EAD e e-learningSDUDFDSDFLWDomRSURÀVVLRQDO
GHSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDÀQDQFLDGRVFRP
recursos públicos;
 &ULDU HVWtPXORV D DPSOLDomR GD
acessibilidade na Web;
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 (VWLPXODU D XWLOL]DomR GH LQFHQWLYRV
ÀVFDLVHPOHLVMiH[LVWHQWHVSDUDRLQFUHPHQWR
e desenvolvimento de soluções tecnológicas
inovadoras voltadas a capacitação de pessoas
FRPGHÀFLrQFLD
 'DUVHJXUDQoDMXUtGLFDSDUDRUHJLPHGH
FRQWUDWDo}HVGH3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDQD
PRGDOLGDGHKRPHRIÀFH
O Sr. Victor Pellegrini Mammana, diretor
do Centro de Tecnologia da Informação
5HQDWR $UFKHU ² &7, OHPEUD TXH R &HQWUR
OLJDGRDR0LQLVWpULRGD&LrQFLD7HFQRORJLDH
Comunicação, sempre esteve na vanguarda
QRTXHGL]UHVSHLWRjWHFQRORJLDDVVLVWLYD
Otávio Praxedes/CPD

Victor Mammana, do CTI Renato Archer.
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Por isso, em 2012, foi criado o Centro Nacional
GH 5HIHUrQFLD HP 7HFQRORJLD $VVLVWLYD
(CNRTA), que é uma ação do Programa “Viver
sem Limites”, gerenciado pela Secretaria de
'LUHLWRV +XPDQRV GD 3UHVLGrQFLD H SHOR
0LQLVWpULRGD&LrQFLD7HFQRORJLD,QRYDo}HV
e Comunicações (MCTI), cujo papel é articular
uma rede formada por outras instituições,
e pelo setor industrial, mobilizando e
fomentando a pesquisa e o desenvolvimento
de tecnologia assistiva para que bens e
serviços tecnológicos sejam distribuídos
massivamente no mercado, com custos
acessíveis.
2 &HQWUR QmR DWHQGH GLUHWDPHQWH jV
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDPDVFRQWULEXLSDUD
a melhoria da inserção delas na sociedade.
Hoje, segundo dados do Censo IBGE/2010,
o Brasil tem 45 milhões de pessoas com
GHÀFLrQFLD
2 DOLQKDPHQWR GD GHPDQGD VRFLDO j
capacidade de inovação dos agentes de
pesquisa é bastante atrativo para o setor
produtivo, que é o agente responsável por
levar a tecnologia assistiva, na forma de bens
e produtos, até a sociedade.
Segundo o Sr. Reinaldo Ferraz, representante
do Consórcio World Wide Web²:&%UDVLO
existem mais de 500 mil pessoas cegas,
340 mil pessoas surdas, 750 mil que não se
locomovem. Além dessas pessoas, temos

cerca de 30 milhões de brasileiros com
DOJXPD GLÀFXOGDGHV SDUD RXYLU  PLOK}HV
FRP GLÀFXOGDGH SDUD HVFXWDU H  PLOK}HV
FRP DOJXPD GLÀFXOGDGH HP VH ORFRPRYHU
Todas essas pessoas encontram problemas
no uso da Web, seja nas cores, sons, no uso
dos periféricos para executar comandos.
Tudo pode se constituir em barreiras, de
forma que sem acessibilidade, as pessoas com
GHÀFLrQFLDSRGHPVHYHULPSRVVLELOLWDGDVGH
usar a Web para executar tarefas comuns aos
FLGDGmRVVHPWDLVGHÀFLrQFLDV

Otávio Praxedes/CPD

Reinaldo Ferraz do W3C Brasil.
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E a acessibilidade, portanto, alcança muito
mais pessoas do que se imagina.
A Acessibilidade na Web tem características
PXLWR PDLV DPSODV EHQHÀFLDQGR WRGDV DV
pessoas em algum momento da vida delas.
Para tornar as páginas da Web acessíveis,
elas seguem diretrizes internacionais de
acessibilidade, construídas pelo W3C, com o
objetivo de orientar, tanto os gestores como
desenvolvedores, no sentido de tornar o
conteúdo acessível, evitando as barreiras de
DFHVVRDSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
A Srª Gisela Leite Nunes, coordenadora
do Programa Aprendiz/Empregabilidade
² 'LYLVmR GH (GXFDomR H 5HDELOLWDomR GRV
Distúrbios da Comunicação (Derdic), PUC/
63 UHSRUWRX D GLÀFXOGDGH GH LQFOXVmR GRV
surdos no mercado de trabalho.
Foi necessário primeiro admitir que os surdos
não estavam preparados para o mercado
de trabalho. Mas o mercado de trabalho, as
empresas, também não estava preparado
SDUDUHFHErORVHPVHXVTXDGURV
Assim, foi necessário pensar como preparar
tanto os surdos, quanto as empresas para
superar as barreiras.
Desde 1983, com o Programa de Orientação
Ocupacional e Escolar (POOE), patrocinado
pela PUC/SP, compreendeu-se que havia
uma incompatibilidade entre a expectativa
GDVHPSUHVDVHRSHUÀOGRVVXUGRV
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Essa compreensão permitiu planejar de forma
mais adequada um programa que atuava
nas duas pontas, dentro das empresas e na
capacitação dos surdos.

Otávio Praxedes/CPD

Gisela Leite Nunes, da PUC/SP.

A deputada Erika Kokay lembra que a
DFHVVLELOLGDGH p XP GHVDÀR SDUD JDUDQWLU
igualdade de oportunidades entre os
desiguais.
Somente quando há, de fato, oportunidades
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iguais, o que é feito ao possibilitar aos que
WrPGHÀFLrQFLDSRVVDPFRQWDUFRPDPELHQWH
e condições que não sejam barreiras, mas
facilitadores.
(VVHGHVDÀRpJUDQGHSRUTXHDVGHÀFLrQFLDV
são diversas e exige de todos nós, da
sociedade, pensar a acessibilidade no
conjunto das políticas públicas e não apenas
do ponto de vista arquitetônico.

Otávio Praxedes/CPD

É por isso que é importante, considerando
a centralidade da internet e da Web na vida
moderna, que a acessibilidade seja uma
questão inegociável.
Isso tudo é fundamental para a própria
democracia. Garantir a todos o direito de
VHU H R GLUHLWR j FLGDGH FRP DFHVVLELOLGDGH
assegurada a todos, é muito mais do que
simplesmente pensar políticas públicas,
embora seja necessário melhorá-las, e
UHFXUVRV SUySULRV SDUD XP JUXSR VLJQLÀFD
apostar na inclusão.

´$DFHVVLELOLGDGHpXPGHVDÀRSDUD
JDUDQWLULJXDOGDGHGHRSRUWXQLGDGHV
HQWUHRVGHVLJXDLVµ
Dep. Erika Kokay (PT/DF).
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Otávio Praxedes/CPD
$OEHUWR6LP}HV9ROSH DWLYLVWDHHVFULWRU 0DULD$SDUHFLGD/HPRV 01&35- :HGHUVRQ5XÀQR 613' GHS(U\ND.RND\ 37') 0DUFHOR
Freitas (MS) e Stefany Dias da Silva (Rede de Jovens/SP).

,1&,'È1&,$'$$,'6(175($63(662$6&20'(),&,È1&,$
Em atendimento ao Requerimento nº 58/2016,
de autoria da Deputada Erika Kokay (PT/DF)
e subscrito pelas Deputadas Carmen Zanotto
(PPS/SC) e Zenaide Maia (PR/RN), foi realizada
DXGLrQFLD S~EOLFD SDUD GLVFXWLU D LQFLGrQFLD
GD $LGV HQWUH SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD $
DXGLrQFLD FRQWRX FRP D SDUWLFLSDomR GRV
VHJXLQWHV FRQYLGDGRV 6U :HGHUVRQ 5XÀQR
Coordenador-Geral de Promoção dos Direitos
GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD 6U 0DUFHOR
Freitas, diretor adjunto do Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST), Aids e
Hepatites Virais do Ministério da Saúde; Sr.
Alberto Simões Volpe, ativista e escritor;
Srª Maria Aparecida Lemos, representante
do Movimento Nacional das Cidadãs Soro
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Positivas; Srª Kátia Edmundo, diretora
executiva do Centro de Promoção da Saúde
(Cedaps) - Projeto Caminhos da Inclusão:
6H[XDOLGDGH$LGVH'HÀFLrQFLDVH6U6WHIDQ\
Dias da Silva, representante da Rede de Jovens
de São Paulo.
2 6U :HGHUVRQ 5XÀQR UHSUHVHQWDQGR
a Secretaria Nacional de Promoção dos
'LUHLWRV GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD HQIDWL]D
a necessidade de realização de pesquisas e
HVWXGRVVREUHGHÀFLrQFLDH$LGVTXHVHULDP
muito insatisfatórias. Faltam principalmente,
para formulação adequada de políticas
públicas, dados sobre a situação das pessoas
FRPGHÀFLrQFLDH$LGVXPPDSHDPHQWRGD
realidade nacional sobre o problema.
Concorda que as campanhas realizadas no
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SDtV WDPEpP WrP IDOKDV GHYHP VHU PDLV
acessíveis e voltadas para o público-alvo.
Sugere também a adoção de estratégias de
políticas públicas que levem em consideração
DV HVSHFLÀFLGDGHV UHJLRQDLV DOpP GD
FDSDFLWDomR GH SURÀVVLRQDLV GD VD~GH GD
educação e da área assistencial para o
DWHQGLPHQWRDSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD

HP JHUDO D VRFLHGDGH QmR HVWi DWHQWD j
VH[XDOLGDGHGDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
Ressalta que as pessoas acham que o jovem
FRPGHÀFLrQFLDQmRWHULDYLGDVH[XDODWLYDRX
que não seria capaz de ter uma vida sexual
DWLYD0DVUHIRUoDRMRYHPFRPGHÀFLrQFLD
ama, sente atração, sente tudo que um jovem
VHPGHÀFLrQFLDVHQWH$~QLFDGLIHUHQoDVHULD
que ele tem limitações. Apenas isso.

Otávio Praxedes/CPD
Otávio Praxedes/CPD

:HGHUVRQ 5XÀQR GD 6HFUHWDULD
Nacional de Promoçao dos Direitos da
3HVVRDFRP'HÀFLrQFLD

Stefany Dias da Silva, da Rede de Jovens de
São Paulo, também reclama das campanhas
e reforça a avaliação de que elas deveriam
WHU IRFR QDV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD
especialmente nos jovens. Observa que,

Stefany Dias, da Rede de Jovens de São
Paulo.

A Diretora Executiva do Cedaps - Projeto
Caminhos da Inclusão: Sexualidade, Aids e
'HÀFLrQFLDV 6U .iWLD (GPXQGR GHVWDFD D
importância de levar para as ruas o debate
sobre o enfrentamento do vírus HIV e sobre
45
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DUHDOLGDGHGDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
Recomenda que, além de trabalho
HVSHFtÀFRpQHFHVViULRHVWDEHOHFHUWUDEDOKR
WUDQVYHUVDOL]DGR 1HVVH VHQWLGR VRPDVH jV
críticas feitas sobre as campanhas no país,
insistindo que precisamos que, nas campanhas
GH+,9$LGVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDWHQKDP
um lugar, que sejam visíveis nesse processo.
/HPEUD TXH RV MRYHQV FRP GHÀFLrQFLD TXH
são afetados pela Aids não se veem, não se
reconhecem, nessas campanhas.
Otávio Praxedes/CPD

e, por causa de uma doença oportunista,
cega, a descoberta da invisibilidade a que são
ODQoDGDV DV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD H SRU
isso, deixarem de ser objeto de preocupação
do Estado.
Ao tentar fazer uma pesquisa empírica,
GHVFREULX QmR DSHQDV D GLÀFXOGDGH GH
realizar uma pesquisa de porte, mas também
R TXDQWR DV SHVVRDV QmR WrP R KiELWR GH
usar preservativos. No contato com outras
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDGHVFREULXWDPEpP
D GLÀFXOGDGH GH HVVDV SHVVRDV TXH VmR
sexualmente ativas, serem respeitadas,
inclusive pelos agentes do Estado e
SURÀVVLRQDLVGDVD~GH
Otávio Praxedes/CPD

Kátia Edmundo, do CEDAPS.

A Srª Maria Aparecida Lemos, representante
do Movimento das Cidadãs Soro Positivas,
após comentar sua própria jornada, de
pessoa não soro-positiva, para soropositiva
46

Maria Aparecida Lemos, do Movimento
das Cidadãs Soro Positivas.

Relatório Anual

Defende a inclusão de uma linguagem
HVSHFtÀFD SDUD FDGD GHÀFLrQFLD QDV
campanhas educativas, pois as políticas
devem atender a todos.
O Sr. Alberto Simões Volpe, Ativista e Escritor,
GHVWDFD TXH HVWi FODUR TXH D GHÀFLrQFLD
WDPEpPSRGHVHUDGTXLULGDSRUFRQVHTXrQFLD
do vírus HIV, com as infecções oportunistas,
mas também pelo uso dos medicamentos,
que podem provocar danos ósseos, linfomas,
OLSRGLVWURÀDHFkQFHU2XVHMDDUHODomR+,9
GHÀFLrQFLDpFRQVWDQWHGDQGRVHSRUFDXVD
GD YXOQHUDELOLGDGH RX FRPR FRQVHTXrQFLD
da ação dos medicamentos.

O fato de haver aparentemente uma redução
de mortes causadas diretamente pelo HIV, não
há dados seguros sobre o número de mortes
por doenças não diretamente relacionadas
j $LGV LQFOXVLYH HP GHFRUUrQFLD GR SUySULR
tratamento. Sabe-se, por exemplo, que há
um aumento de 8% nos óbitos ao ano em
portadores de HIV, contra 0,8% da população
em geral. Mas é certo que há outras doenças
complicadoras.
É fundamental saber qual é a situação real.
Esse é um passo para integrar os movimentos
GHHQIUHQWDPHQWRj$LGVFRLVDXUJHQWHDVH
fazer para que não tenhamos um retrocesso
nos números.

Otávio Praxedes/CPD
Otávio Praxedes/CPD

Alberto Volpe, Ativista e Escritor.
Marcelo Fretas, do Ministério da Saúde.
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O Sr. Marcelo Freitas, diretor adjunto do
Departamento de Vigilância, Prevenção e
Controle de DST, Aids e Hepatites Virais
do Ministério da Saúde, admite a falta de
dados, mas ressalta o esforço realizado pelo
Ministério para se alcançar um caminho mais
célere.
Lembra que não é só o Brasil que não dispõe
GH Q~PHURV GH LQFLGrQFLD QHVVD SRSXODomR
HVSHFtÀFD (VVH p XP GHVDÀR QR PXQGR
todo. Informa que estão sendo criadas linhas
HVSHFtÀFDV SDUD FRQVHJXLU VDEHU R Q~PHUR
GHQRYRVFDVRVHPSRSXODo}HVHVSHFtÀFDVR
que já daria uma ideia melhor dos números
no Brasil.
Destacou ainda que, além de dados sobre
D LQFLGrQFLD GD $LGV HQWUH SHVVRDV FRP
GHÀFLrQFLD VHULD LPSRUWDQWH FDUDFWHUL]DU
o grau de vulnerabilidade dessas pessoas.
Dessa forma, pode-se elaborar políticas
S~EOLFDVPDLVHÀFLHQWHV
A deputada Erika Kokay (PT/DF), autora
GR SHGLGR SDUD D UHDOL]DomR GD DXGLrQFLD
WDPEpP GHVWDFD D FDUrQFLD GH GDGRV
epidemiológicos para saber quantas e
TXHP VmR DV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD TXH
convivem com o vírus da aids. Assim como
o representante do Ministério da Saúde,
ressalta que isso prejudica a implantação de
políticas públicas.
/HPEUDTXHVDEHPRVGRDXPHQWRGDLQFLGrQFLD
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de Aids entre jovens homens que fazem sexo
com homens. Esse dado já possibilita que se
elabore políticas direcionadas, a partir desse
SHUÀOHSLGHPLROyJLFR1RHQWDQWRFRPRIRL
DPSODPHQWHGHVWDFDGRQDDXGLrQFLDS~EOLFD
DV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD VmR LQYLVtYHLV $
falta de dados impossibilita ao Estado a
correta tomada de decisão e aos legisladores
propor políticas públicas adequadas.

Otávio Praxedes/CPD

Dep. Erika Kokay (PT/DF).
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Otávio Praxedes/CPD
João Adilberto Pereira Xavier (Conselheiro do Conade); Josierton Cruz Bezerra (Médico Perito do INSS); Dep. Eduardo Barbosa (PSDB/MG);
5RVLQKDGD$GHIDO 6HFUHWiULD1DFLRQDOGH3URPRomRGRV'LUHLWRVGD3HVVRDFRP'HÀFLrQFLD H,]DEHO0DLRU &RPLWrGD218GHHODERUDomR
GD&RQYHQomRVREUHRV'LUHLWRVGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLD 

0(72'2/2*,$87,/,=$'$3$5$&/$66,),&$5$'(),&,È1&,$
(2*5$8'()81&,21$/,'$'(/8='$/%,
A Comissão de Defesa dos Direitos das
3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDHPFRQMXQWRFRPDV
Comissões de Seguridade Social e Família; e de
Trabalho, de Administração e Serviço Público,
SURPRYHX DXGLrQFLD S~EOLFD SDUD GHEDWHU
D PHWRGRORJLD XWLOL]DGD SDUD FODVVLÀFDU D
GHÀFLrQFLD H R JUDX GH IXQFLRQDOLGDGH j OX]
da Lei Brasileira de Inclusão - LBI.
O evento atendeu aos requerimentos de nº
66/2016 - CPD, de autoria dos Dep. Eduardo
Barbosa (PSDB/MG) e Mara Gabrilli (PSDB SP); nº 387/2016 - CSSF, de autoria das Dep.
Shéridan (PSDB/RR) e Mara Gabrilli (PSDB/
SP); e o de nº 148/2016 - CTASP, de autoria

das Dep. Fávia Morais (PDT/GO) e Mara
Gabrilli (PSDB/SP).
Foram convidados: a Secretária Nacional
de Promoção dos Direitos da Pessoa
FRP 'HÀFLrQFLD 6U 5RVLQKD 'D $GHIDO
o Representante do Conselho Nacional
GRV 'LUHLWRV GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD
(Conade), Sr. João Adilberto Pereira Xavier;
a Mestre em Medicina Física e Reabilitação
H UHSUHVHQWDQWH GR %UDVLO QR &RPLWr GD
ONU de elaboração da Convenção sobre os
'LUHLWRV GDV 3HVVRDV FRP 'HÀFLrQFLD 6U
Izabel Maria Loureiro Maior, e o Médico
Perito Previdenciário e coordenador-geral de
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Serviços Previdenciários e Assistenciais do
INSS, Sr. Josierton Cruz Bezerra .
$ UHSUHVHQWDQWH GR %UDVLO QR &RPLWr GD
Organização das Nações Unidas (ONU) de
elaboração da Convenção sobre os Direitos
GDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLD6U,]DEHO0DULD
/RXUHLUR 0DLRU DÀUPRX TXH D DYDOLDomR
biopsicossocial é mais justa por analisar a
IXQFLRQDOLGDGHGDSHVVRDFRPGHÀFLrQFLD
Otávio Praxedes/CPD

´$ FODVVLÀFDomR WHP D ÀQDOLGDGH GH TXH
saibamos o que estamos fazendo e para
quem estamos fazendo. Não pode ser igual
SDUDDTXHOHFRPXPDGHÀFLrQFLDOHYHHSDUD
DTXHOH FRP D GHÀFLrQFLD JUDYH 3DUD LVVR
SUHFLVDPRV GH XP FRQMXQWR GH SURÀVVLRQDLV
cada vez mais ampliado.”
Izabel Maior, da ONU.
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Segundo ela, a categorização analisará
comunicação, mobilidade, cuidados pessoais,
vida doméstica, educação, trabalho, entre
RXWURVIDWRUHVGDYLGDGRGHÀFLHQWH
O médico perito previdenciário e coordenadorgeral de Serviços Previdenciários e
Assistenciais do INSS, Sr. Josierton Cruz
Bezerra, sugeriu que o tempo de trabalho para
DSRVHQWDGRULDGRVGHÀFLHQWHVVHMDGLIHUHQWH
GHDFRUGRFRPDFODVVLÀFDomRUHFHELGD OHYH
PRGHUDGDRXJUDYH ´3DUDGHÀFLrQFLDOHYHD
pessoa poderá contribuir dois anos a menos
do que o restante da sociedade, já para a
GHÀFLrQFLDJUDYHVHUmRGH]DQRVDPHQRVµ
Em relação ao mercado de trabalho, a
deputada Flávia Morais (PDT/GO), autora de
do requerimento, destacou a importância
GDLQFOXVmRGDSHVVRDFRPGHÀFLrQFLDQHVVH
espaço. “Temos que trazer deputados que
WrPDÀQLGDGHFRPHVVHWHPD$GLÀFXOGDGH
GHSUHHQFKLPHQWRGDVYDJDVSDUDGHÀFLHQWH
é grande, temos que colocar em prática as
leis que já existem.”
A então secretária nacional de Promoção
GRV 'LUHLWRV GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD 6U
Rosinha da Adefal, pediu o acompanhamento
da Câmara em todas as discussões do tema.
´6mRGHVDÀRVTXHWHUHPRVeLPSRUWDQWHTXH
o Parlamento acompanhe como convidado
WRGD D GLVFXVVmR FRP R FRPLWr 7XGR LVVR
segue para o que a gente vem buscando: a
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igualdade de oportunidade”.
Otávio Praxedes/CPD

Dep. Flávia Moraes (PDT/GO).

Outro autor do requerimento para realização
GD DXGLrQFLD GHSXWDGR (GXDUGR %DUERVD
36'%0*  DÀUPRX TXH R GHEDWH GHVWD
tarde foi apenas o primeiro da comissão.
´7HPRVTXHVRPDUHVIRUoRViUHDVFLHQWtÀFDV
áreas da saúde que vão ter que extrapolar
sua concepção. Nós acreditamos que não é
XPDDXGLrQFLD~QLFDHVVDpXPDGHGLYHUVDV
que devemos fazer daqui para frente. Temos
XPDLQHÀFLrQFLDPXLWRJUDQGHHPUHODomRj
IRUPDomR GRV SURÀVVLRQDLV SDUD OLGDU FRP
isso. A nossa discussão continuará”.

Otávio Praxedes/CPD

Otávio Praxedes/CPD

Dep. Eduardo Barbosa (PSDB/MG).
Rosinha da Adefal, Secretária Nacional
de Promoção dos Direitos das Pessoas
FRP'HÀFLrQFLD
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Otávio Praxedes/CPD
*UXSRGHFULDQoDVHMRYHQVSDUWLFLSDQWHVGR3URMHWR)DVKLRQ,QFOXVLYRGHVÀODQDYDUDQGDGR6DOmR1REUHGR&RQJUHVVR1DFLRQDO

$7,9,'$'(&20(025$7,9$(0$/86®2$2',$1$&,21$/
'(/87$'$63(662$6&20'(),&,È1&,$
'(6),/( '( 02'(/26 &20 '(),&,È1&,$  352-(72 )$6+,21
INCLUSIVO
$35(6(17$d®2 '2 0Ó6,&2 $51$/'2 $/9,12 ,17(*5$17( '2
GRUPO MUSICAL SURDODUM
O dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta
GDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDIRLFRPHPRUDGR
de um jeito diferente na Câmara dos
'HSXWDGRV 'HVWDFDVH R GHVÀOH GR SURMHWR
Fashion Inclusivo.
O evento, conjunto entre as Comissões
de Defesa dos Direitos das Pessoas com
'HÀFLrQFLD H GH &XOWXUD UHVXOWRX GD
aprovação dos Requerimentos nº 68/2016CPD, de autoria da Deputada Erika Kokay, e
54

nº 67/2016 - Ccult, de autoria dos Deputados
Erika Kokay e Chico D’Angelo.
Um grupo formado por 25 modelos crianças, jovens, pessoas com síndrome de
down, paralisia cerebral, cegos, cadeirantes
 GHVÀORX QD YDUDQGD GR 6DOmR 1REUH GR
Congresso Nacional.
O projeto Fashion Inclusivo existe há seis
anos e busca incluir por meio da moda.
Houve também uma passeata para
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comemorar o Dia Nacional de Luta das
3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLD
Os manifestantes subiram a rampa do
Congresso e entregaram uma carta de
reinvidicações para a Deputada Erika Kokay
(PT/DF) e para a então Secretária Especial
GRV'LUHLWRVGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDGD
3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD5RVLQKDGD$GHIDO
(QWUH RV SHGLGRV HVWmR D PDLRU ÀVFDOL]DomR
no cumprimento da legislação inclusiva e
punição para os que a descumprirem.
$OpPGLVVRIRLUHTXHULGDDXQLÀFDomRQDFLRQDO
do passe livre para o transporte público de
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
A Deputada Erika Kokay (PT/DF) prometeu
SURYLGrQFLDVHDUHDOL]DomRGHXPDDXGLrQFLD
pública para discutir as respostas do governo
jV GHPDQGDV GDV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD
expressas na carta de reinvidicações:
“Nós temos várias leis e é preciso, talvez,
que nós construamos aqui na Câmara um
processo de prestação de contas da aplicação
das leis. Aí sim, nós construiremos uma
nova legislação, não para assegurar direitos,
PDV PHFDQLVPRV RQGH VH SRVVD ÀVFDOL]DU R
cumprimento da legislação.
Sabemos, por exemplo, que se fossem
aplicadas as leis de cotas no trabalho para
GHÀFLHQWHV QyV WHUtDPRV FHUFD GH  PLO
novas vagas.”

Otávio Praxedes/CPD

Dep. Erika Kokay (PT/DF) e Secretária Rosinha
da Adefal recebem a carta de reinvidicações dos
manifestantes.
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Otávio Praxedes/CPD
Odília Brigido de Sousa (MS), dep. Eduardo Bolsonaro (PSC/SP), Fátima Braga (Abrame), e Izabel Kropsch (AAME)

Otávio Praxedes/CPD

$752),$086&8/$5(63,1+$/
Com a aprovação do Requerimento nº
61/2016-CPD, de autoria dos Deputados
Diego Garcia e Mara Gabrilli, e subscrito pelo
Deputado Otavio Leite, visando a debater
D DWURÀD PXVFXODU HVSLQKDO IRL UHDOL]DGD
DXGLrQFLD S~EOLFD QR GLD  GH RXWXEUR
de 2016, para a qual foram convidadas a
Srª Odilia Brigido de Sousa, coordenadora
JHUDO GH 6D~GH GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD
- Ministério da Saúde; a Srª Fátima Braga,
SUHVLGHQWHGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH$WURÀD
0XVFXODU (VSLQKDO ² $EUDPH H D 6U ,]DEHO
Kropsch, representante da Associação dos
$PLJRVGD$WURÀD0XVFXODU(VSLQKDO²$$0(
O deputado Eduardo Bolsonaro, presidente
HPH[HUFtFLROHPEUDTXHD$WURÀD0XVFXODU
Espinhal (AME) faz parte de um conjunto de
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doenças que exigem muito da família em
cuidados, a depender do seu tipo, fase e a
idade do paciente. Casais que contam com
pelo menos um dos parceiros diagnosticado
com AME, devem dispor de aconselhamento
JHQpWLFRSDUDDX[LOLDUQDGHFLVmRGHWHUÀOKRV
'HVVD IRUPD VHMD QR VXSRUWH WHUDSrXWLFR
incluindo os fármacos, seja no suporte
LQIRUPDFLRQDOÀFDFODURTXHKiQHFHVVLGDGH
de estrutura especializada para o paciente e
para a família.
$ VU )iWLPD %UDJD OHPEUD TXH D DWURÀD
muscular espinhal é uma doença degenerativa
e, apesar de ter 125 anos desde que foi
LGHQWLÀFDGDSHODSULPHLUDYH]DLQGDpFDXVD
de morte de muitas pessoas, incluindo
crianças.
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$V DWURÀDV PXVFXODUHV HVSLQKDLV  WrP
origem genética e caracterizam-se pela
DWURÀD PXVFXODU VHFXQGiULD j GHJHQHUDomR
de neurônios motores localizados no corno
anterior da medula espinhal. A AME, a segunda
maior desordem autossômica recessiva fatal,
depois da Fibrose Cística (1:6000), afeta
aproximadamente 1 em 10.000 nascimentos,
FRPXPDIUHTXrQFLDGHGRHQWHVGHHP
acometidos.
Otávio Praxedes/CPD

Do ponto de vista do tratamento
medicamentoso, há esperança no horizonte
com o Nusinersen, droga experimental para a
DWURÀDPXVFXODUHVSLQKDOGHVHQYROYLGDSHOD
Ionis Pharmaceuticals e Biogen, com apoio
ÀQDQFHLURGD60$)RXQGDWLRQ21XVLQHUVHQ
tem designação de medicamento órfão nos
Estados Unidos e na União Europeia. Ainda
em fase experimental, quando se tornar
disponível deve ter custo elevado.
São necessidades urgentes para os portadores
de AME:
 'LDJQyVWLFRV
 $FHVVRDRVJUDQGHVFHQWURV
 0mRGHREUDFDSDFLWDGD
 $FHVVRDWUDWDPHQWRVSDOLDWLYRV
 $FHVVR D (TXLSDPHQWRV GH 9HQWLODomR
Mecânica;
 0iTXLQDGHWRVVH
 &DGHLUDVGHURGDV
 ÐUWHVHV
 $FHVVRjHVFRODUHJXODU
 ,QWHUQDomRHDVVLVWrQFLDGRPLFLOLDU
 $FHVVRDR1XVLQHUVHQTXDQGRRPHVPR
for liberado.

Fátima Braga, da Abrame.

2VGHVDÀRVFRORFDGRVSRUVXDYH]WDPEpP
Há um conjunto de políticas públicas para são muitos: fazer um cadastro nacional com
doenças neuromusculares, mas nenhuma acesso interligado de todas as associações
HVSHFLÀFD SDUD D $0( 'HVVD IRUPD R TXH nacionais; manter um contato mais próximo
resta para os pacientes é recorrer ao judiciário. com MS, Conitec e Anvisa para efetivarmos
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políticas públicas voltadas para esse público;
SURÀVVLRQDLVHFHQWURVGHVD~GHLQWHUHVVDGRV
em assistir portadores de AME; unir forças
para que os direitos a medicamentos de alto
custo dos Pacientes com doenças raras sejam
mantidos pelo STF.
A Srª Izabel Kropsch, da Associação dos
$PLJRV GD $WURÀD 0XVFXODU (VSLQKDO ²
AAME, lembra que a AME é uma doença
SURJUHVVLYDTXHFDXVDSHUGDGHIRUoDHDWURÀD
muscular, cujo impacto no paciente é rápido
e debilitante ao ponto de seu portador não
mais conseguir respirar ou deglutir sozinho.
Otávio Praxedes/CPD

Izabel Kropsch, da AAME.
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$LQFLGrQFLDGRJHQHTXHSRGHGHVHQFDGHDU
a doença é de 1 em 40, embora apenas 1
em 6.000-10.000 sejam afetados. A AME
é a líder genética em óbitos em crianças
FRP GHÀFLrQFLD GH DWp  DQRV GH LGDGH 2
diagnóstico é feito por exame de sangue
(DNA).
É necessário que tenhamos informações
precisas, em nível nacional, sobre pessoas
com AME, único modo de ajudar as entidades
em estudos para novos medicamentos e
tratamentos, bem como para exigir-se novas
políticas de saúde mais adequadas aos
portadores com AME.
Hoje sabemos estatisticamente que 1 a cada
6.000 nascidos são afetados pela AME, mas
precisamos saber ao certo quantos somos no
Brasil!
Apesar de ser tão fatal, vive-se um momento
de muita esperança, pois existem, fora
do Brasil, 18 projetos de pesquisa para o
desenvolvimento de um tratamento. Destes,
há 6 em fase de estudo clínico em pacientes,
um deles já concluído com submissão ao Food
and Drug Administration (FDA) - conforme
indicado por Fátima Braga, da Abrame.
Por isso, O Instituto Nacional de Saúde dos
Estados Unidos descreveu a AME como a
doença neuromuscular mais próxima de uma
cura. Assim, é urgente o estabelecimento de
GLiORJR FRQWtQXR FRP D $JrQFLD 1DFLRQDO
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de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Ministério
da Saúde (MS) para determinar passos
HVSHFtÀFRVSDUDDJLOL]DUDUHYLVmRHDSURYDomR
de possíveis drogas.
Há protocolo de cuidados para doenças raras,
que atinge a AME, estabelecido por meio da
Portaria nº 199/2014, mas faz-se necessário
a implementação de Protocolo Clínico para
$0(HDFULDomRGHFHQWURVGHUHIHUrQFLDSDUD
o seu tratamento.
Além disso é importante difundir e capacitar
RV SURÀVVLRQDLV JDUDQWLU R WUDWDPHQWR
digno e de acordo com o protocolo. O
que demonstra a necessidade de avançar
VmR DV GLÀFXOGDGHV HQFRQWUDGDV FRP RV
cuidados respiratórios que as pessoas com
AME exigem. Há a necessidade de ventilação
não invasiva e do que se denomina de tosse
assistida.
A Portaria nº 1370/2008, que trata da
ventilação não invasiva, não resolveu o
problema, inclusive pela falta de máquinas
DGHTXDGDVHGHPiTXLQDVHVSHFLÀFDVSDUDD
tosse assistida. Não se trata de uma alternativa,
mas de uma necessidade. É urgente que se
formulem políticas públicas apropriadas para
a ventilação e a desospitalização.
A Srª Odilia Brígido de Sousa, coordenadora
JHUDO GH 6D~GH GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD
- Ministério da Saúde, fez uma explanação
sobre a reabilitação de pessoas com

AME, focando nos cuidados respiratórios,
nutricionais e ortopédicos.
As crianças podem ser consideradas como
SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD H SRUWDQWR VmR
usuários dos Centros Especializados em
Reabilitação (CER). No país, existem hoje
139 Centros Especializados em Reabilitação
(CER) aptos para atender as pessoas com
GHÀFLrQFLD DÀUPRX DOpP GH  RÀFLQDV
RUWRSpGLFDVÀ[DV
Otávio Praxedes/CPD

Odília Brígido, do Ministério da Saúde.

As ações promovidas podem ajudar a
melhorar a funcionalidade e promover a
inclusão social das pessoas com AME.
Ainda, atualmente, além dos CERs e das
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RÀFLQDV R SDtV FRQWD FRP  VHUYLoRV GH
reabilitação habilitados em modalidade única
e 1.150 serviços de reabilitação credenciados
pelos gestores municipais ou estaduais.
Entre os anos 2012 a 2015, a Comissão
Nacional de Incorporação de Novas
Tecnologias aprovou a inclusão, na tabela do
SUS, 29 novos procedimentos relacionados
j FRQFHVVmR GH yUWHVHV SUyWHVHV H PHLRV
auxiliares de locomoção, entre os quais,
cadeiras de roda, motorizadas, monobloco,
e para pessoas acima de 90 quilos, além de
materiais especiais: mesas para atividades em
cadeira de rodas, almofadas para prevenção
de úlcera de pressão, bengalas de quatro
pontas e materiais para auxiliar na adaptação
da cadeira de rodas.
Há também a Política Nacional de Atenção
a Pessoas Portadoras de Doenças Raras, que
visa a melhorar o acesso aos serviços de saúde
H j LQIRUPDomR UHGX]LU DV LQFDSDFLGDGHV
geradas pelas doenças raras e melhorar a
qualidade de vida dos acometidos por elas.
O atendimento é realizado nos hospitais
universitários, com foco na prevenção,
diagnóstico, tratamento e reabilitação das
pessoas.
Inicialmente,
foram
incorporados
na
tabela do SUS 15 exames de biologia
molecular e citogenéticos, imuno ensaios,
aconselhamento genético e procedimentos
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de avalição e diagnóstico, cujo custeio é
feito via Fundo de Ações Estratégicas e
Compensação (FAEC).
A deputada Mara Gabrilli, presidente da
Frente Parlamentar Mista de Atenção Integral
a Pessoas com Doenças Raras, lembra que as
ações de prevenção, como a da tosse (com
o uso do Cough Assist), além de serem mais
saudáveis e realizadas em casa, representam
economia para o Ministério da Saúde.

Otávio Praxedes/CPD

Dep. Mara Gabrilli (PSDB/SP).
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Ressalta também a importância de pensar
as políticas públicas a partir da realidade
concreta daqueles a quem elas se destinam.
O caso dos afetados pela AME é um
exemplo que mostra como podemos chegar
j SROtWLFDV GH TXDOLGDGH H HIHWLYLGDGH 1R
entanto, é preciso insistir na parceria entre
Poder Legislativo e sociedade civil para que
isso funcione bem.
2 GHSXWDGR 'LHJR *DUFLD DÀUPD TXH
GRHQoDVUDUDVGDVTXDLVD$WURÀD0XVFXODU
Espinhal faz parte, apesar do nome, atingem
13 milhões de brasileiros, 40 milhões de
famílias, na maioria desamparados, sem
acesso, e sofrendo com diagnósticos errados.

Os médicos sofrem também por falta de
informação e formação adequada durante
a graduação. “A adoção de protocolos
adequados evitaria o gasto absurdo do
Ministério da Saúde, com a judicialização
para acesso a medicamentos importados.”,
DÀUPRX R 'HSXWDGR 'LHJR *DUFLD $OpP
disso, se houver racionalidade no uso dos
recursos orçamentários, pode-se melhorar
PXLWR R DWHQGLPHQWR jTXHOHV DFRPHWLGRV
por doenças raras e, assim, a qualidade de
vida dessas pessoas.
Otávio Praxedes/CPD

Otávio Praxedes/CPD

Dep. Eduardo Barbosa (PSDB/MG).
Dep. Diego Garcia (PHS/PR).

2'HSXWDGR(GXDUGR%DUERVDDÀUPDTXHp
importante sim dar visibilidade a doenças
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tidas como raras, pois isso possibilita, inclusive,
levar as demandas para o Ministério da Saúde
e, quando os protocolos adequados ainda
não estiverem sendo viabilizados, provocar a
implementação deles. Isso permitirá que se
façam os investimentos necessários para dar
FRQWDGDVH[LJrQFLDVGRVTXHVmRDWLQJLGRV
por essas doenças.

Daí a necessidade também de que o diálogo
com a sociedade seja constante e de qualidade,
como o realizado com as associações e
HVSHOKDGRQDSUHVHQWHDXGLrQFLDS~EOLFD

Otávio Praxedes/CPD

3DUWLFLSDQWHVGD$XGLrQFLD3~EOLFDVREUHD$0(
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Otávio Praxedes/CPD
Maurício Ferreira Brito (MPT), Jorge Luiz Sayde de Azevedo (MS), Dep. Mandetta (DEM/MS), Alexandre Furtado Scarpelli Ferreira (MTE), EtienQLH0RUL3LPHQWD $EUDÀEUR H/DULVVD1DVFHQWH*XLPDUmHV/HVWRQ &1, 

  32/Ì7,&$6 '( ,1&/86®2 12 081'2 '2 75$%$/+2 '(
3(662$6&20'2(1d$6086&8/2(648(/e7,&$6
Em atendimento aos Requerimentos nº
67/2016 da Comissão de Defesa dos Direitos
GDV 3HVVRDV FRP 'HÀFLrQFLD GH DXWRULD
das Deputadas Professora Dorinha Seabra
Rezende e Mara Gabrilli, e subscrito pela
Deputada Soraya Santos; nº 402/2016 da
Comissão de Seguridade Social e Família,
de autoria dos Deputados Mandetta e Mara
Gabrilli, e subscrito pelo Deputado Sinval
Malheiros; e nº 149/2016 da Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público,
de autoria das Deputadas Geovania de Sá e
0DUD*DEULOOLIRLUHDOL]DGDDXGLrQFLDS~EOLFD
conjunta destinada a discutir as políticas de
inclusão no mundo do trabalho de pessoas
com doenças musculoesqueléticas. Foram

convidados: Sr. Jorge Luiz Sayde de Azevedo,
tecnologista do Departamento de Vigilância
em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador
do Ministério da Saúde; Sr. Alexandre Furtado
Scarpelli Ferreira, coordenador-geral de
Registros, Normas e Programas do Ministério
do Trabalho e Emprego; Sr. Maurício Ferreira
Brito, procurador do Ministério Público do
Trabalho; Srª. Larissa Nascente Guimarães
Leston, especialista em Políticas e Indústria
GD &RQIHGHUDomR 1DFLRQDO GD ,QG~VWULD ²
CNI; e Srª Etiennie Mori Pimenta, secretária
GD $VVRFLDomR %UDVLOHLUD GH )LEURPLiOJLFRV ²
$EUDÀEUR
O Sr. Jorge Luiz Sayde de Azevedo, apresentou
os seguintes dados para introduzir a discussão:
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Segundo a Organização Internacional do
Trabalho (OIT, 2013), ocorrem anualmente
cerca de 270 milhões acidentes do trabalho
no mundo, sendo que 2,02 milhões deles são
fatais. O Brasil ocupa o 4º Lugar no ranking
mundial de acidentes fatais. O Instituto
%UDVLOHLUR GH *HRJUDÀD H (VWDWtVWLFD ,%*( 
estimou por meio da Pesquisa Nacional
GH 6D~GH D RFRUUrQFLD GH  PLOK}HV GH
acidentes de trabalho em 2013. Valor sete
vezes maior do que o número de acidentes
consolidados no Instituto Nacional de Seguro
Social (INSS) para o mesmo ano (segundo o
Fundacentro, 2015).
Mais, a cada 15 segundos: 115 trabalhadores
sofrem Acidentes de Trabalho (AT) e um
trabalhador morre por AT ou doença
relacionada ao trabalho. Anualmente: 2,02
milhões de pessoas morrem por enfermidades
relacionadas ao trabalho; 321 mil pessoas
morrem por acidentes de trabalho. No
ano de 2010, no Brasil, conforme dados da
3UHYLGrQFLD 6RFLDO GH XP WRWDO GH  PLO
acidentes, mais de 2.500 resultaram em
mortes e houve mais de 15 mil afastamentos
do trabalho por incapacidade permanente.
Acarretando um impacto orçamentário, cerca
de R$11 bilhões para pagamento de auxíliodoença e auxílio-acidente (ZINET,2012).
Por sua vez, há um conjunto de doenças
ocupacionais, que podem ser causadas
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Otávio Praxedes/CPD

Jorge Luiz Sayde, do Ministério da Saúde.

por fatores como: metas, pressão por
SURGXWLYLGDGH
SRXFD
ÁH[LELOLGDGH
condições precárias, repetitividade, baixos
VDOiULRVHSUHVVmRGDVFKHÀDV(VVDVGRHQoDV
ocupacionais mudam ou evoluem. Antigos
males conhecidos seriam:
Saturnismo
(intoxicação causada pelo chumbo); Silicose
(provocada pela poeira da sílica); Benzenismo
(mielotóxico e cancerígeno); Asbestose
(exposição ao amianto); Dermatoses (cimento,
borracha, derivados de petróleo, níquel,
cobalto etc. ). Os novos males conhecidos são:
Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR);
morte dos cortadores de cana por exaustão;

Relatório Anual
Lesões por Esforços Repetitivos (LER);
Distúrbios Osteomusculares Relacionados
ao Trabalho (DORT); transtornos mentais
relacionados ao Trabalho; distúrbios de voz,
acidente com exposição a material biológico;
intoxicações exógenas; assédio moral no
trabalho; estresse relacionado ao trabalho;
Síndrome de Burnout, entre outras.
(VSHFLÀFDPHQWHVREUHDV'257/(5LQIRUPD
TXH HVWHV VH FDUDFWHUL]DP SHOD RFRUUrQFLD
de vários sintomas concomitantes ou não,
de aparecimento insidioso, com dor crônica,
que se manifesta principalmente no pescoço,
cintura escapular e/ou membros superiores
HPGHFRUUrQFLDGRWUDEDOKR
Ressalta que a incapacidade para o trabalho
é um problema de saúde pública. A condição
de incapacidade prolongada para o trabalho
GHQRWD D IDOrQFLD GDV Do}HV GH VD~GH HP
vários níveis (primário, secundário, terciário e
quaternário).
Por sua vez, a prevenção da incapacidade
SURORQJDGD UHTXHU D LGHQWLÀFDomR GRV
determinantes
da
incapacidade
no
contexto local, no indivíduo e no contexto
social; o estudo das suas interações na
GHWHUPLQDomR GD LQFDSDFLGDGH D GHÀQLomR
de ações voltadas para os diferentes níveis
de prevenção (primário, secundário, terciário
e quaternário); a transversalidade das ações
QRVGLIHUHQWHVQtYHLVGDVUHGHVGHDWHQomRj

saúde, a integralidade e a intersetorialidade.
O Sr. Alexandre Furtado Scarpelli Ferreira
inicia lembrando a base legal para o amparo
GRWUDEDOKDGRUFRPGHÀFLrQFLDDVDEHUDUW
7º da Constituição Federal, incisos XXII e
XXXI, o Decreto Legislativo nº 186, de 2008,
que aprovou o texto da Convenção sobre o;
'LUHLWRVGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDHGHVHX
Protocolo Facultativo, assinados em Nova
Iorque, em 30 de março de 2007; a Lei Brasileira
GH,QFOXVmRGD3HVVRDFRP'HÀFLrQFLD /HLQ
13.146/2015), em particular seu art. 2º, § 1º e
incisos; Lei nº 8.213/1991, art. 93; e o Decreto
nº 3.298/1999.
&RPHQWD DLQGD R FRQÁLWR GD &RQYHQomR
da ONU com o Decreto 3298/1999. Antes
da Convenção da ONU bastava que fosse
FRQVWDWDGDXPDVLWXDomRÀVLROyJLFDPpGLFD
dentro de certos parâmetros, para que a
pessoa fosse considerada como pessoa com
GHÀFLrQFLD $JRUD HVWi EHP GHÀQLGR TXH
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDVmRDTXHODVTXHWrP
impedimentos de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, os
quais, em interação com diversas barreiras,
podem obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.
'HVWD PDQHLUD R IDWRU ÀVLROyJLFR PpGLFR
passa a ser somente um dos elementos do
FRQFHLWR GH GHÀFLrQFLD R LPSHGLPHQWR 
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DÀUPDWLYDV ÀVFDOL]DGDV SHOR 07E )RUDP
baixados dois decretos que buscam responder
DRGHVDÀRSRVWRSRUHVVHFRQÁLWRR'HFUHWR
de 27 de abril de 2016 (s/n), que instituiu o
&RPLWr GR &DGDVWUR 1DFLRQDO GH ,QFOXVmR
GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD H GD $YDOLDomR
8QLÀFDGD GD 'HÀFLrQFLD QR kPELWR GR
Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial,
da Juventude e dos Direitos Humanos; e o
Otávio Praxedes/CPD
Decreto nº 8.725, de 27 de abril de 2016, que
instituiu a Rede Intersetorial de Reabilitação
,QWHJUDOHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Essa rede inclui um conjunto de serviços e
ações integradas de políticas públicas que
FRPELQHP DWHQomR H DVVLVWrQFLD LQWHJUDLV
j VD~GH j UHDELOLWDomR SURÀVVLRQDO H j
reinserção social.
Isso teria o intuito de promover o
desenvolvimento
de
potencialidades,
talentos, habilidades e aptidões físicas,
cognitivas,
sensoriais,
psicossociais,
DWLWXGLQDLV SURÀVVLRQDLV H DUWtVWLFDV TXH
contribuam para a conquista da autonomia da
Alexandre
Furtado
Scarpelli,
do
SHVVRDFRPGHÀFLrQFLDHGHVXDSDUWLFLSDomR
Ministério do Trabalho e Emprego.
social em igualdade de condições e
oportunidades com as demais pessoas, de
modo a propiciar a participação do indivíduo
Esse novo conceito, por não estar focado em QRVDPELHQWHVSURÀVVLRQDOVRFLDOFXOWXUDOH
critérios exclusivamente médicos, também familiar.
poderá incluir pessoas que antes não seriam 26U0DXUtFLR)HUUHLUD%ULWRDSUHVHQWDDVWUrV
FRQVLGHUDGDV FRP GHÀFLrQFLD QDV SROtWLFDV dimensões (indivíduo, ambiente de trabalho e
que em interação com as diversas barreiras
presentes na sociedade, possa ter como
resultado a obstrução de que a pessoa se
integre plenamente no convívio social, em
igualdade de oportunidades com as demais
pessoas.
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intervenção.
Daí a importância da estruturação de um
projeto de intervenção com o planejamento
das ações a serem executadas, bem como
do registro sistemático de todas as ações
UHDOL]DGDV UHODFLRQDGDV j RSHUDFLRQDOL]DomR
HjFRRUGHQDomRGRSURMHWR
A Srª Larissa Nascente Guimarães Leston
Otávio Praxedes/CPD
sustenta que a farta legislação em proteção
ao trabalhador, existe um desalinhamento,
principalmente em relação á reabilitação.
Elogia a iniciativa da criação de um cadastro
de trabalhadores reabilitados, pois isso pode
facilitar o cumprimento da cota por parte
das empresas e a reinserção no mercado de
trabalho.
“É necessário investir em iniciativas como
HVVDSDUDSRVVLELOLWDULGHQWLÀFDUPHOKRUTXH
HVWiDGRHFHQGRRWUDEDOKDGRURQGHDÀPGH
permitir melhor prevenção”.
Tudo isso contribui para a qualidade de vida
do trabalhador.
A Srª Etiennie Mori Pimenta, secretária da
Maurício Ferreira Brito, do Ministério
Associação Brasileira de Fibromiálgicos
Público do Trabalho.
² $EUDÀEUR OHPEUD TXH Ki XPD HQRUPH
quantidade e diversa de pessoas com, por
$LGHQWLÀFDomRGHXPDVLWXDomRGHULVFRSDUD H[HPSORÀEURPLDOJLD
incapacidade ou de incapacidade instalada A diversidade não é só pessoal, mas alcança
requer o desenvolvimento de ações a formação, a especialização, a capacitação.
sincrônicas, coordenadas e negociadas, Por isso, o tratamento deve ser pessoalizado
direcionadas para os diferentes níveis de e a reabilitação também.
atores sociais) e os componentes essenciais do
Programa de Retorno ao Trabalho, conforme
estabelecido pela Rede Nacional de Atenção
,QWHJUDO j 6D~GH GR 7UDEDOKDGRU 5HQDVW 
FRQVLGHUDQGR RV HOHPHQWRV QRUWHDGRUHV ²
atividade, produtos e resultados.
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$ GLÀFXOGDGH HP FRQVHJXLU PpGLFRV
especialistas, reumatologistas, junto com a
impossibilidade de afastamento do trabalho
QRSUD]RVXÀFLHQWHSDUDWUDWDPHQWRSRUQmR
VHUDÀEURPLDOJLDXPDGDVGRHQoDVDEDUFDGDV
pelo INSS para afastamento ou adaptação,
o que seria necessário para um retorno ao
trabalho adequado.
A legislação pode ser interessante, mas o
atendimento não funciona a contento.
Há uma cultura médica que até ridiculariza
D ÀEURPLDOJLD FRPR GRHQoD LQYHQWDGD
inexistente. Isso precisa ser combatido e a
readaptação deve ser igualmente incorporado
na cultura, inclusive nas empresas.
O primeiro passo para que a reabilitação dos
ÀEURPLDOJLFRVWHQKDVXFHVVRVHULDQHFHVViULR
FRQVLGHUDU RV ÀEURPLDOJLFRV FRPR SHVVRDV
FRPGHÀFLrQFLDSDUDFRQVHJXLUÁH[LELOLGDGH
de trabalho, KRPH RIÀFH parcial (para os
momentos de crise).
O Deputado Mandetta (DEM/MS) reconhece
que há uma distância, ainda, entre os
formuladores de políticas, os legisladores,
HP UHODomR j UHDOLGDGH GDV SHVVRDV FRP
GHÀFLrQFLDV H DTXHOHV DWLQJLGRV SRU PDOHV
FRPRDÀEURPLDOJLD
,JQRUDVH D GLÀFXOGDGH GR SDFLHQWH SDUD
conseguir realizar os exames necessários
para a perícia, isso enquanto está sofrendo
DVFRQVHTXrQFLDVGDGRHQoD
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Ademais, não há política de unidades de
UHDELOLWDomRLPSRVVLELOLWDQGRRXGLÀFXOWDQGR
LPHQVDPHQWH TXH RV ÀEURPLDOJLFRV SDUD
ÀFDU FRP XP H[HPSOR HIHWLYDPHQWH VH
reabilitem.
A deputada Rosinha da Adefal (PTdoB/
AL) concorda com o fato de haver o
distanciamento entre a legislação e a
execução das políticas públicas, restando
FODUR TXH QR FDVR GD ÀEURPLDOJLD p XP
H[HPSOR EHP DFDEDGR GD GLÀFXOGDGH GH
aplicação da legislação e da incapacidade
dos órgãos de estado adequarem-se a
FDVRV HVSHFtÀFRV 6REUH D QHFHVVLGDGH GH
VHHQTXDGUDURVÀEURPLDOJLFRVFRPRSHVVRD
FRP GHÀFLrQFLD DFUHGLWD TXH D EDVH OHJDO
hoje disponível, a Lei Brasileira de Inclusão e
a Convenção da ONU, torna possível avançar
na questão da avaliação, o que já resolveria
a questão. É necessário, ainda, criar um
PRGHORHÀFLHQWHSDUDDDYDOLDomRHVHJXQGR
a Deputada Rosinha da Adefal, já existem
iniciativas nesse sentido, como a da avaliação
para aposentadoria especial pelo INSS.
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Otávio Praxedes/CPD

Dep. Mandetta (DEM/MS).

Otávio Praxedes/CPD

Dep. Rosinha da Adefal (PTdoB/AL).

´$ OXWD SDUD GDU YLVLELOLGDGH jV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD
WHPVHXUHÁH[RGHQWURGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVVHQGR
H[HPSOREHPDFDEDGRDFULDomRGDSUySULD&RPLVVmRGH
'HIHVDGRV'LUHLWRVGD3HVVRDFRP'HÀFLrQFLDµ
Dep. Mandetta (DEM/MS).
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6RODQJH&DQDYDUUR $EUDÀQ &DUORV%HUQDUGR7DXLO $%1 'HS(GXDUGR%DUERVD 36'%0* 6XPD\D&DOGDV$ÀI $%(0 $QD0DULD&DQ]RQLHUL
(ABEM)e Clarice Alegre Petramale (MS).

',$*1Ð67,&2(75$7$0(172'$(6&/(526(0Ó/7,3/$12
BRASIL
Em atendimento ao Requerimento nº 71/2016CPD, de autoria do Deputado Eduardo
Barbosa (PSDB/MG), aprovado com o objetivo
de “Discutir o Diagnóstico e Tratamento da
Esclerose Múltipla no Brasil”, foi promovida
DXGLrQFLD S~EOLFD QR GLD  GH QRYHPEUR
de 2016, com os seguintes convidados:
Srª Clarice Alegre Petramale, Diretora do
Departamento de Gestão e Incorporação de
Tecnologias (DGITS/SCTIE/MS);
Sr. Carlos
Bernardo Tauil, representante da Academia
Brasileira de Neurologia (ABN); Srª Sumaya
&DOGDV$ÀI$GYRJDGDGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUD
de Esclerose Múltipla (Abem); Srª Ana Maria
Canzonieri, supervisora técnica e pesquisadora
da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla
(Abem); Srª Solange Canavarro, Presidente
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da Associação Brasileira de Fisioterapia
1HXURIXQFLRQDO $EUDÀQ 
O deputado Eduardo Barbosa (PSDB/
MG), autor do Requerimento, lembra que
D FRQYRFDomR GD DXGLrQFLD S~EOLFD WHULD
como objetivo, após ouvir os especialistas
convidados, “oferecer melhores políticas
S~EOLFDV H GLVFXWLU GH IRUPD TXDOLÀFDGD DV
estratégias de tratamento da doença e de
provimento das condições adequadas a uma
melhor qualidade de vida para os pacientes,
o Parlamento precisa ouvir os especialistas da
área e as instituições de governo que lidam
com o problema”.
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Otávio Praxedes/CPD

até chegar a um acometimento mais severo.
Isso vai minando a autoestima do paciente.
Otávio Praxedes/CPD

Dep. Eduardo Barbosa (PSDB/MG).

O senhor Carlos Bernardo Tauil, representante
da Academia Brasileira de Neurologia
$%1  FRPHoD DÀUPDQGR TXH D HVFOHURVH
múltipla é a principal doença incapacitante
neurológica, no Brasil e no mundo, entre os
jovens, a partir dos 20 anos de idade, não
considerando as causas traumáticas. Ou
seja, ela é relativamente frequente e traz
problemas econômicos e psicológicos de
peso para o país. Os jovens, dessa forma, não
SRGHUmRH[HUFHUDVSURÀVV}HVSDUDDVTXDLV
se preparavam. A doença evolue em surtos,

Carlos Bernardo Tauil, da ABN.

Umas das características dessa doença é
a fadiga. O calor, por exemplo, piora essa
doença, inclusive provocando uma paralisia.
Por ser uma doença autoimune, deve ser
tratada com imunossupressores, o que será
feito a vida toda.
Atualmente há medicamentos bastante
HÀFD]HVQRFRPEDWHDRVHIHLWRVGDGRHQoD
cujo custo, no entanto, é alto. Além do
mais, deve-se colocar na conta o custo do
73

&RPLVVmRGH'HIHVDGRV'LUHLWRVGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLD
paciente também, principalmente quando
os medicamentos mais novos implicam
PHQRV HIHLWRV FRODWHUDLV VmR PDLV HÀFD]HV
e permitem aos pacientes ter uma vida ativa
muito mais estável, o que é bom para o país.
2JUDQGHGHVDÀRSDUDR(VWDGRpGLUHFLRQDU
RLQYHVWLPHQWRHPUHPpGLRVGHIDWRHÀFD]HV
$6U6XPD\D&DOGDV$ÀIGD$EHPHVFODUHFH
que um de seus objetivos é sugerir melhorias
nos Protocolos Clínicos e Diretrizes
7HUDSrXWLFDV TXH VmR GRFXPHQWRV TXH
estabelecem critérios para o diagnóstico da
GRHQoDRXGRDJUDYRjVD~GHRWUDWDPHQWR
preconizado, com os medicamentos e demais
produtos apropriados, quando couber; as
posologias recomendadas; os mecanismos
de controle clínico; e o acompanhamento
H D YHULÀFDomR GRV UHVXOWDGRV WHUDSrXWLFRV
a serem seguidos pelos gestores do SUS.
'HYHPVHUEDVHDGRVHPHYLGrQFLDFLHQWtÀFD
HFRQVLGHUDUFULWpULRVGHHÀFiFLDVHJXUDQoD
efetividade
e
custo-efetividade
das
tecnologias recomendadas.
O foco principal seria a facilitação diagnóstica.
Sabe-se que, em uma fase mais inicial da
GRHQoDKiPDLVDWLYLGDGHLQÁDPDWyULD&RP
a evolução da doença, a atividade diminui e se
sobressai mais a fase degenerativa; este é um
dado importante, visto que toda estratégia
PHGLFDPHQWRVD PRGLÀFDGRUD GD HYROXomR
GDGRHQoDDJHQDLQÁDPDomR(QWmRTXDQWR
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mais precoce o diagnóstico e mais precoce a
introdução medicamentosa, mais se age na
DWLYLGDGHLQÁDPDWyULDDVVLPVHPLQLPL]DRV
surtos e, consequentemente as cicatrizes e
os acúmulos lesionais e incapacitações.
Otávio Praxedes/CPD

6XPD\D$ÀIGD$%(0

A Srª Ana Maria Canzonieri, também da Abem,
foca sua apresentação na neuroreabilitação de
pessoas com esclerose múltipla, favorecendo
DPi[LPDLQGHSHQGrQFLDIXQFLRQDO
Uma equipe multidisciplinar - um grupo de
SURÀVVLRQDLV FRP GLIHUHQWHV HVSHFLDOL]Do}HV
funcionais que trabalham para alcançar
XP REMHWLYR FRPXP ² p LPSRUWDQWH SDUD R
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tratamento da esclerose múltipla.
O paciente com EM, acometido em idade
jovem, principalmente, pode representar um
alto custo para o Estado, SUS, seguradoras
de saúde, em função do comprometimento
das lesões e/ou sequelas.
Otávio Praxedes/CPD

Ana Maria Canzonieri, da ABEM.

a direcionar o caminho de tratamento ao
paciente tanto medicamentoso quanto
neurorreabilitacional,
no entanto, o
tratamento depende de uma equipe
multidisciplinar, que é de extrema importância
no atendimento ao paciente, pois o mesmo
pode apresentar múltiplas alterações físicas,
psíquicas e cognitiva em função da localização
das lesões.
Normalmente, o paciente necessita do
QHXURORJLVWDGRSVLFyORJRHGRÀVLRWHUDSHXWD
já na fase de diagnóstico da doença, vindo a
necessitar de outros atendimentos ao longo
do tempo.
A Srª Solange Canavarro, presidente
da Associação Brasileira de Fisioterapia
1HXURIXQFLRQDO $EUDÀQ VHJXHHVFODUHFHQGR
DLPSRUWkQFLDGDÀVLRWHUDSLDHVSHFtÀFDSDUD
as pessoas com Esclerose Múltipla, inclusive
com um diagnóstico próprio, denominado
etiológico, que complementar ao diagnóstico
médico.
Deve-se ressaltar, portanto, a importância do
diagnóstico etiológico e, também, da forma
de apresentação da esclerose múltipla:
)RUPD UHFRUUHQWHUHPLWHQWH (055  RX
surto-remissão;
)RUPDSULPDULDPHQWHSURJUHVVLYD (033 

Por isso, o diagnóstico e tratamento
adequados sendo feito rapidamente,
favorecem o paciente a melhores respostas
físico e psíquicas e uma tranquilidade maior
aos familiares.
)RUPDVHFXQGDULDPHQWHSURJUHVVLYD (063 
2 QHXURORJLVWD p R SULQFLSDO SURÀVVLRQDO
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FHUWLÀFDGRV SHOD $EUDÀQ H UHJLVWUDGRV SHOR
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
2GLDJQyVWLFRÀVLRWHUDSrXWLFRGHSHQGHSRU 2FXSDFLRQDO &RIÀWR DSUHVFULomRGHyUWHVHV
VXDYH]GHUHVSRQGHUjVVHJXLQWHVTXHVW}HV principalmente as cadeiras de rodas para uso
GHÀQLWLYR GHYH VHU IHLWD SRU ÀVLRWHUDSHXWD
4XDOUHJLmRGR61&IRLDIHWDGD²GLVIXQomR ou terapeuta ocupacional para a correta
adaptação postural.
sensório motora correspondente?
)RUPDSURJUHVVLYDFRPVXUWRV (063 

2.Existem disfunções motoras resultantes
de surtos ou outros entes neurológicos
anteriores?

Otávio Praxedes/CPD

3.Existem fatores biomecânicos que possam
interferir na disfunção?
([LVWHP DOWHUDo}HV VLVWrPLFDV TXH SRVVDP
interferir no desempenho motor?
5.Em que grau a fadiga interfere no
desempenho motor do paciente?
Indivíduos com esclerose múltipla exibem
GLVIXQo}HVGHYiULDVQDWXUH]DV²DDERUGDJHP
PXOWLSURÀVVLRQDOVHULDSRUWDQWRLPSRUWDQWH
para o resgate da sua saúde funcional.
1HVVH VHQWLGR D $EUDÀQ UHFRPHQGD TXH D
DERUGDJHP ÀVLRWHUDSrXWLFD QHXURIXQFLRQDO
para os indivíduos com EM deve ser iniciada
SUHFRFHPHQWH 2 FXLGDGR ÀVLRWHUDSrXWLFR
QHXURIXQFLRQDO j (0 GHYH VHU RIHUHFLGR
LGHDOPHQWH SRU ÀVLRWHUDSHXWDV HVSHFLDOLVWDV
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Ana Maria Canzonieri, da ABEM.

Seria urgente a admissão por concurso público
GH PDLV ÀVLRWHUDSHXWDV SDUD SRVVLELOLWDU j
UHGHS~EOLFDXPDDVVLVWrQFLDPHOKRUHPDLV
humanizada em Fisioterapia Neurofuncional.
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A Srª Clarice Alegre Petramale, diretora do
Departamento de Gestão e Incorporação de
Tecnologias, do Ministério da Saúde, lembra
que a esclerose múltipla é uma doença em
evolução, de forma que os tratamentos
também vão mudar ao longo do tempo, o que
nem sempre é simples de ser incorporado ou
de substituir tratamentos anteriores.
Considerando que isso é realizado a partir de
HYLGrQFLDVFOtQLFDVGHVHJXUDQoDGHHÀFiFLD
a avaliação sobre a melhor droga existente
QmRpVLPSOHVSRLVDUREXVWH]GDVHYLGrQFLDV
não é simples de obter, deixando o Estado
com uma responsabilidade enorme para a
correta tomada de decisão.
Atualizar os protocolos, portanto, é decisão
TXH GHSHQGH GHVVDV HYLGrQFLDV H QR
caso da terapia medicamentosa, que haja
comprovação de superioridade de um
medicamento em relação a outro, ou seja, é
necessário entender o valor do medicamento
novo que pode ter vantagens em relação
a aplicação e outras facilidades, mas não
implicam melhoria efetiva em relação a
RXWURV PHGLFDPHQWRV ² RX QmR Ki UHSHWH
HYLGrQFLDVFOtQLFDVTXHLQGLTXHPLVVR
O SUS, por meio de compras centralizadas
do Ministério da Saúde, disponibiliza
medicamentos para cerca de 15 mil pacientes
² D XP FXVWR GH FHUFD GH 5  PLO UHDLV
por paciente - para procrastinação dos

surtos advindos da esclerose múltipla. Há
expectativa de que esse número aumente,
considerando o momento atual do país.

Otávio Praxedes/CPD

Clarice Alegre Petramale, do Ministério
da Saúde.

Os deputados Adail Carneiro (PP/CE), Rosinha
da Adefal (PTdoB/AL), Zenaide Maia (PR/RN),
Otavio Leite (PSDB/RJ) e Eduardo Barbosa
36'%0* À]HUDPLQWHUYHQo}HVÀQDLV
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Otávio Praxedes/CPD

Deputado Adail Carneiro (PP/CE).

Otávio Praxedes/CPD

Deputada Rosinha da Adefal (PTdoB/AL).

Otávio Praxedes/CPD

´$(VFOHURVH0~OWLSODpXPDGRHQoDTXHSRGH
OHYDURSDFLHQWHDPXLWDVLQFDSDFLWDo}HVHHOHV
QmR FRQWDP FRP VHUYLoRV PXOWLGLVFLSOLQDUHV
SDUDDWHQGHUjVHVSHFLÀFLGDGHVGDHQIHUPLGDGH
VHQGR TXH QR %UDVLO D UHODomR GH SRUWDGRUHV
GDGRHQoDpGDRUGHPGHSHVVRDVSDUDFDGD
KDELWDQWHVµ
Dep. Eduardo Barbosa (PSDB/MG).

Deputada Zenaide Maia (PR/RN).
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Flávia Vilas Boas de Moura (MPT), Wesley Rodrigo Couto (MPOG), Fernanda Maria Pessoa Di Cavalcanti (Auditora Fiscal do Trabalho) e Dep.
Carmen Zanotto (PPS/SC).

2%5,*$725,('$'('(&203529$d®2'2&8035,0(172
'$ /(, '( &27$6 '$6 9$*$6 '(67,1$'$6 6 3(662$6 &20
DEFICIÊNCIA
Aprovado o Requerimento nº 72/2016,
de autoria da Deputada Carmen Zanotto,
IRL UHDOL]DGD DXGLrQFLD S~EOLFD QR GLD
30 de novembro de 2016, para debater
a obrigatoriedade de os interessados
comprovarem o cumprimento da Lei de
&RWDV GDV YDJDV GHVWLQDGDV jV SHVVRDV FRP
GHÀFLrQFLD FRPR UHTXLVLWR GH KDELOLWDomR
nos processos licitatórios. O presente debate
objetiva instruir o Projeto de Lei nº 3.729, de
2015, que pretende incluir, entre os requisitos
para habilitação nas licitações públicas,
a comprovação do cumprimento dos
SHUFHQWXDLVGDVYDJDVUHVHUYDGDVjVSHVVRDV

FRPGHÀFLrQFLDFRQIRUPHHVWDEHOHFHRDUWLJR
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. A
reunião contou com a presença dos seguintes
FRQYLGDGRV6U:HGHUVRQ5XÀQRGRV6DQWRV
coordenador-geral da Secretaria Especial dos
'LUHLWRV GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD0- 6U
Flávia Vilas Boas de Moura, procuradora do
Ministério Público do Trabalho; Srª Fernanda
0DULD3HVVRD'L&DYDOFDQWLDXGLWRUDÀVFDOGR
trabalho, e Coordenadora Nacional do Projeto
de Fiscalização para a Inserção de Pessoas
FRP'HÀFLrQFLDQR0HUFDGRGH7UDEDOKRGR
Departamento de Fiscalização do Trabalho/
SIT; Sr. Wesley Rodrigo Couto Lira, diretor
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do Departamento de Logística da Secretaria
de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão; Srª Larissa
Nascente Guimarães Leston, especialista
em políticas e indústria da Confederação
Nacional da Indústria.
6HJXQGR :HGHUVRQ 5XÀQR GRV 6DQWRV
TXDOTXHU LQLFLDWLYD SDUD HQIUHQWDU R GHVDÀR
GD LQFOXVmR GDV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD
no mundo do trabalho não pode deixar de
considerar um conjunto de articulações com
outros direitos e outras ações e outros setores:
HGXFDomR TXDOLÀFDomR DFHVVLELOLGDGH QRV
ambientes do trabalho entre outros.
Também chama a atenção para o fato de que
D/HLGH&RWDVGR%UDVLOHPYLJrQFLDGHVGH
1991, precisaria acompanhar mudanças no
mercado de trabalho e, mesmo, na própria
FRQFHLWXDomRGH´SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDµj
luz de novos marcos como os da Convenção
GRV 'LUHLWRV GDV 3HVVRDV FRP 'HÀFLrQFLD H
da Lei Brasileira de Inclusão.
Análises preliminares mostram que a própria
Lei de Cotas permite que se privilegie
DOJXQV WLSRV PDLV OHYHV GH GHÀFLrQFLD HP
detrimento de outros, quando da contratação
de pessoal pelas empresas. E esse é um ponto
importante a considerar no aperfeiçoamento
da legislação ou do ajuste com os novos
marcos já disponíveis.
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:HGHUVRQ5XÀQRGD6HFUHWDULD(VSHFLDO
GRV'LUHLWRVGD3HVVRDFRP'HÀFLrQFLD

A Srª Flávia Vilas Boas de Moura, por sua
vez, lembra da importância da Convenção
VREUHR'LUHLWRGDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
TXHGLIHUHQFLRXGHÀFLrQFLDGHLQFDSDFLGDGH
A lei que previa os benefícios do INSS, por
H[HPSORDÀUPDYDTXHSHVVRDFRPGHÀFLrQFLD
era pessoa incapaz para o trabalho.
Ela recorda também que, embora esse
dispositivo tenha sido revogado, e já
WHQKDPRVXPDQRGHYLJrQFLDGD/HL%UDVLOHLUD
de Inclusão, a concepção de que a pessoa com
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GHÀFLrQFLD VHULD LQFDSD] FRQWLQXD YLJHQWH
entre nós, sendo urgente, portanto, lutar
contra essa visão que seria preponderante
tanto nas empresas, quanto na administração
pública e mesmo na sociedade de forma mais
geral.
$GHÀFLrQFLDUHVVDOWDDSURFXUDGRUDQmRHVWi
nas pessoas, mas nas barreiras que impedem
o acesso delas ao trabalho, aos meios de
comunicação, a direitos, a uma vida digna,
HQÀP
A acessibilidade é fundamental. Foi um
JDQKRSDUDDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDTXH
a lei determinasse sua universalização, mas é
importante ressaltar que a acessibilidade não
é só arquitetônica.
1R FDVR HVSHFtÀFR GR LPSDFWR GD /HL
Brasileira de Inclusão, na Lei de Licitação, a
alteração feita é insatisfatória. Colocou-se
FRPRFULWpULRGHGHVHPSDWHDSUHIHUrQFLDQD
contratação para as empresas que estejam
cumprindo as cotas e a acessibilidade. No
entanto, com essa redação, parece que não
haveria uma obrigação no cumprimento das
cotas.
Mais que isso, as empresas terceirizadas
WrP GLÀFXOGDGH QD SUySULD DGPLQLVWUDomR
pública, que nem garante a acessibilidade
nem propicia a contratação de pessoas com
GHÀFLrQFLD
A Srª Fernanda Maria Pessoa Di Cavalcanti

ressalta que, segundo as informações da
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS),
D SUHVHQoD GDV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD H
reabilitadas no mercado de trabalho tem
crescido ano a ano. Isso, em grande parte,
está relacionado ao trabalho do Ministério
GR7UDEDOKRH3UHYLGrQFLDVRFLDOTXHLQFOXLX
QDV ÀVFDOL]Do}HV REULJDWyULDV HP WRGDV DV
unidades da federação a inspeção da Lei de
Cotas. Ações como essas tem feito com que
a Auditoria Fiscal do Trabalho brasileira seja
reconhecida pela OIT como uma das poucas
em âmbito internacional a inspecionar as
questões que envolvem os Direitos Humanos.
Os estudos desenvolvidos sobre os
sistemas de cotas em âmbito internacional
demonstram que seu fracasso para inclusão
GHSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDQRWUDEDOKRHVWi
GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGR j IDOWD GH SURYLVmR
GHREULJDWRULHGDGHGHVDQo}HVHÀVFDOL]Do}HV
efetivas.
$SHVDU GR HQRUPH DYDQoR YHULÀFDGR QR
país, há um número expressivo de pessoas,
HVSHFLDOPHQWH DV FRP GHÀFLrQFLDV PDLV
severas, excluídas do mercado de trabalho.
O Sr. Wesley Rodrigo Couto Lira, por seu turno,
sustenta que a legislação de Licitação traz
em seu bojo o princípio do desenvolvimento
sustentável, e a LBI diz que o objetivo é o
de assegurar e promover condições de
igualdade e direitos para as pessoas com
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GHÀFLrQFLD
Considerando esses dois pontos e a legislação
em vigor, não haveria, portanto, óbice
GR 0LQLVWpULR GR 3ODQHMDPHQWR TXDQWR j
inclusão, entre os requisitos para habilitação
nas licitações públicas, da comprovação do
cumprimento dos percentuais das vagas
UHVHUYDGDV jV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD
conforme estabelece o artigo 93, da Lei nº
8.213/1991.
3RU ÀP D 6U /DULVVD 1DVFHQWH *XLPDUmHV
/HVWRQ DSUHVHQWD DV GLÀFXOGDGHV GDV
empresas no cumprimento das cotas. Uma
GHODVGL]UHVSHLWRjFDSDFLWDomR(RSUREOHPD
com a capacitação não diz respeito apenas
DRVSRUWDGRUHVGHGHÀFLrQFLD
Segundo a especialista da CNI, o país enfrenta
XP JUDQGH GHVDÀR FRP D TXDOLÀFDomR GH
baixa qualidade, com analfabetismo funcional
como característica de grande parte dos
cidadãos em condições de trabalho. Esse
SUREOHPDGDTXDOLÀFDomRDOFDQoDWDPEpPD
reabilitação.
Embora a legislação tenha previsão de
fases que, teoricamente, resolveriam
bem o encaminhamento da pessoa a ser
redirecionada, após reabilitação, para uma
QRYDDWLYLGDGHXPDQRYDSURÀVVmRDSUiWLFD
WHPPRVWUDGRTXHKiIDOKDVQDTXDOLÀFDomR
WDPEpP GHVVHV FLGDGmRV GLÀFXOWDQGR VXD
alocação no mercado.
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Então, do lado das empresas, há uma
GLÀFXOGDGH HP FXPSULU DV FRWDV DSHVDU GD
obrigatoriedade, quase sempre por falta
GH SURÀVVLRQDLV TXDOLÀFDGRV FDSDFLWDGRV
Muitas vezes, a empresa procura por muito
WHPSR XP SURÀVVLRQDO SDUD D YDJD H SRGH
comprovar isso, sendo até mesmo isenta de
PXOWD,VVRVLJQLÀFDTXHKiXPSUREOHPDUHDO
a ser enfrentado e que a legislação sozinha
não conseguiu resolver.
A deputada Carmen Zanotto reforça que,
apesar da legislação em vigor, o número de
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDLQVHULGDVQRPHUFDGR
GHWUDEDOKRpLQVLJQLÀFDQWH6HULDQHFHVViULR
FRQÀUPDU VH GH IDWR Ki XPD GLÀFXOGDGH
real para as empresas encontrarem pessoas
TXDOLÀFDGDV SDUD RFXSDU DV YDJDV 6ROLFLWD
no entanto, que o Ministério do Trabalho se
PDQLIHVWH TXDQWR D HVVH IDWR FRQÀUPDQGR
se procede e chega ao Ministério a demanda
expressa pela representante da CNI, quanto
D XPD IDOWD GH SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD
GHYLGDPHQWH TXDOLÀFDGDV FDSDFLWDGDV
Pergunta ainda quais seriam as áreas em
TXHIDOWDULDPmRGHREUDTXDOLÀFDGDHVHKi
iniciativa do Poder Executivo para resolver ou
minimizar a situação. Junto a isso é necessário
saber se procede também a reclamação
sobre a reabilitação, se há uma concentração
UHJLRQDO VH GH IDWR QmR WrP VLGR HÀFD]HV
VXÀFLHQWH SDUD UHDORFDomR SURÀVVLRQDO GDV
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SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
Otávio Praxedes/CPD

Dep. Carmen Zanotto (PPS/SC).

A deputada Rosinha da Adefal (PTdoB/AL)
considera que é fundamental aprofundar
DV ÀVFDOL]Do}HV QDV HPSUHVDV D GHVSHLWR
de também ser necessária a interlocução
permanente com os empregadores para
LGHQWLÀFDU RV SUREOHPDV HVSHFtÀFRV +i
XPD GLÀFXOGDGH GH HVFRODUL]DomR H GH
TXDOLÀFDomR SURÀVVLRQDO R TXH Mi p XP
UHÁH[R GD H[FOXVmR GD GLÀFXOGDGH GH LU j
HVFROD GLÀFXOGDGH ÀQDQFHLUD HFRQ{PLFD
VRFLDOGHWHUDFHVVRDXPFXUVRSURÀVVLRQDO
Ademais, há uma cultura no empresariado,

TXHYrRLQYHVWLPHQWRFRPRXPFXVWR(QWmR
a capacitação e a adaptação necessárias
para melhor receber as pessoas com
GHÀFLrQFLD VmR YLVWRV FRPR XP SUREOHPD
como um custo que lhe impuseram e não
como um investimento que poderá trazer
muitos benefícios. A inclusão implicará uma
mudança cultural e muita orientação para
o empresariado. Nesse momento, mais
importante do que penalizar, multar, é fazer
essa orientação, esclarecer.
O Deputado Otavio Leite assevera que
há ainda um alto percentual de vagas
SDUD SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD DLQGD
não preenchidas. Além da questão da
FDSDFLWDomR GD TXDOLÀFDomR FRPR XP GRV
impeditivos para o preenchimento de vagas,
mas esse é um problema generalizado,
que não atinge apenas as pessoas com
GHÀFLrQFLD ´3UHFLVDPRV SUHHQFKHU HVVDV
YDJDV H p QHFHVViULR GLVFXWLU FRPR ID]rOR
por exemplo com o teletrabalho”. Além disso,
há a necessidade de investimento no ensino
WpFQLFRFRPDVGHYLGDVHVSHFLÀFLGDGHVSDUD
DWHQGHUDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
Do lado das empresas, haveria a possibilidade
de o custo das vagas ociosas ser direcionado
SDUDFXVWHLRGHTXDOLÀFDomRGHSHVVRDVFRP
GHÀFLrQFLDSRUXPSHUtRGRGHWHPSRWHQGR
FRPRFRQWUDSDUWHDFODVVLÀFDomRGDHPSUHVD
com o cumprimento da Lei de Cotas.
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Otávio Praxedes/CPD
Deputada Leandre (PV/PR) e Ercília Maria Mendes Tomaz (Caixa Econômica Federal).

  $&(66,%,/,'$'( '$6 025$',$6 '2 352*5$0$ MINHA
&$6$0,1+$9,'$
$ DXGLrQFLD IRL SURPRYLGD SHODV &RPLVV}HV
de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa Requerimento nº 23/2016, de autoria da
Deputada Leandre (PV/PR) - e de Defesa
GRV 'LUHLWRV GDV 3HVVRDV FRP 'HÀFLrQFLD
- Requerimento nº 77/2016, de autoria do
Deputado Eduardo Barbosa (PSDB/MG).
Deputados e especialistas alertaram para
problemas nas moradias do programa Minha
Casa, Minha Vida.
Foram convidados os senhores Sérgio
Yassuo Yarnawaki - Presidente da Comissão
de Acessibilidade do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Paraná (CreaPR); Daniel Ferreira, Diretor do Departamento
de Produção Habitacional do Ministério
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das Cidades; e Ercilia Maria Mendes Tomaz,
coordenadora de Padronização e Normas
Técnicas da Construção Civil da Caixa
Econômica Federal.
O Sr. Sérgio Yarnawaki, do CREA, reclamou
que algumas obras são aprovadas mesmo
sem contemplar as normas de acessibilidade.
Segundo o engenheiro, há casos em que os
ÀVFDLVGDYLVWRULDGHWHFWDPRVSUREOHPDVPDV
não estariam aptos a impedir o andamento
dos empreendimentos: “Acho que uma
maneira de resolver é dar mais autoridade
DRV ÀVFDLV TXH WrP PDLRU FRQWDWR FRP DV
obras”.
Segundo ele, aproximadamente 80 milhões
de brasileiros necessitam de casas com
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acessibilidade e destacou que, no País, em
2050, a população terá mais idosos do que
jovens. Yarnawaki citou exemplos de parques
comunitários com brinquedos adequados
para cadeirantes: “Não são as pessoas que
VmRGHÀFLHQWHVHVLPDVFLGDGHVTXHQmRVH
adaptam a elas”. Ele também destacou que os
custos para adequar uma obra aos critérios
de acessibilidade são muito baixos: “Não é
custo, é investimento.”
Uma das autoras do Requerimento para
D DXGLrQFLD D 'HSXWDGD /HDQGUH 39
PR) considerou que a demanda por casas
acessíveis é baixa atualmente, mas que irá
crescer muito quando a população brasileira
for, em sua maioria, idosa.
O Diretor do Departamento de Produção
Habitacional do Ministério das Cidades,
Daniel Ferreira, explicou que as plantas
das casas construídas pelo programa são
SUHYLDPHQWH DQDOLVDGDV SDUD YHULÀFDU DV
condições de acessibilidade.
A coordenadora de Padronização e Normas
Técnicas da Construção Civil da Caixa
(FRQ{PLFD)HGHUDO6U(UFtOLD0DULDDÀUPRX
TXH R EDQFR Vy ÀQDQFLD REUDV TXH WHQKDP
R FHUWLÀFDGR GH DSURYDomR QD YLVWRULD GH
acessibilidade.

Otávio Praxedes/CPD

Daniel Ferreira, do Ministério das
Cidades.

´1mR VmR DV SHVVRDV TXH VmR
GHÀFLHQWHV H VLP DV FLGDGHV
TXHQmRVHDGDSWDPDHODVµ
Sérgio Yarnawaki, da Caixa Econômica
Federal.
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Otávio Praxedes/CPD
5RGROIR7DPDQDUD 0LQF 0RLVpV%DXHU 6HFUHWDULD(VSHFLDOGH'HIHVDGRV'LUHLWRVGD3HVVRDFRP'HÀFLrQFLD 'HS5RVLQKDGD$GHIDO 37GR%
AL), José Rafael Miranda (Ministério da Educação), Flavio Henrique de Souza (Presidente do Conade) e Loni Mânica (Assessora do Sen. Romário).

26$9$1d26'$/(,%5$6,/(,5$'(,1&/86®2$872120,$
(',5(,726
Otávio Praxedes/CPD

3ULPHLUDSHVVRDFRPGHÀFLrQFLDDFRPDQGDU
a Secretaria Nacional de Promoção dos
'LUHLWRV GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD ,]DEHO
Maior disse que é preciso conscientizar as
SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD VREUH VHXV GLUHLWRV
além de acompanhar e cobrar a efetivação da
Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/15).
A Srª Izabel Maior participou do seminário
Autonomia e Direitos, realizado pela
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas
FRP 'HÀFLrQFLD QR DXGLWyULR 1HUHX 5DPRV
da Câmara. Segundo Izabel Maior, o grande
GHVDÀR p FREUDU R FXPSULPHQWR GD OHL H D
garantia dos direitos na esfera municipal.
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“Caminhamos, avançamos, temos tanto
a comemorar como saber que são
pontos de partida para novas vitórias.”
Izabel Maior.
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levar a lei ao conhecimento da sociedade e
regulamentar dispositivos da Lei Brasileira
de Inclusão. “Já temos muitos direitos
assegurados pela Câmara, pelo Congresso.
Agora precisamos nos empoderar desses
direitos e reivindicá-los”, ressaltou.
Assistente social do Centro de Vida
Independente
de
Manaus,
Elisandra
Oliveira teve sequelas de poliomielite nos
membros inferiores. Segundo ela, a falta de
conhecimento é real. Oliveira atua apoiando
Otávio Praxedes/CPD
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDQDJDUDQWLDGRVVHXV
direitos. “Há falta de preparo e de informação
tanto das pessoas que vão atender quanto
GRGHÀFLHQWHµ
O seminário comemorou o dia Internacional
GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD  TXH VHUi
celebrado em 3 de dezembro - e os 10 anos
da Convenção da ONU sobre os direitos das
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD(DLQGDRSULPHLUR
ano da Lei Brasileira de Inclusão.
Durante o evento, aconteceu o lançamento do
livro “Comentários ao Estatuto da Pessoa com
'HÀFLrQFLDµSXEOLFDGRHPSHOD(GLWRUD
Saraiva. Estiveram presentes os autores
Dep. Rosinha da Adefal (PTdoB/AL).
Flávia Piva Almeida Leite, Lauro Luiz Gomes
Ribeiro, Renato Jaqueta Benine e Symone
O secretário especial dos Direitos da Pessoa 0DULD0DFKDGR%RQÀP(OHVSDUWLFLSDUDPGH
FRP 'HÀFLrQFLD GR 0LQLVWpULR GD -XVWLoD H um debate a respeito dos avanços trazidos
Cidadania, Sr. Moisés Bauer, concorda que pela Lei Brasileira de Inclusão, bem como os
H[LVWHP DYDQoRV 3DUD HOH RV GHVDÀRV VmR GHVDÀRVTXHVHUmRHQIUHQWDGRVSDUDID]HUD
Autora do requerimento para realizar o
seminário, a deputada Rosinha da Adefal
(PTdoB/AL) disse que é preciso haver
estratégias para tornar prática a legislação
conquistada. “É um momento de discutir
todos os direitos já garantidos e de que
forma poderemos efetivá-los. Tão importante
quanto legislar é conseguir efetivar os direitos
TXHIRUDPFRQTXLVWDGRVHPOHLVµDÀUPRXD
deputada.
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Otávio Praxedes/CPD

Lei valer na prática.
O Seminário promoveu também o lançamento
da publicação “O Pequeno Príncipe” em
formato acessível, promovida pelo Ministério
da Cultura (Minc) em parceria com a Oscip
Mais Diferença. A senhora Carla Mauch da Oscip Mais Diferença - e o senhor Cristian
Santos - diretor de Livro, Leitura, Literatura
e Bibliotecas do Ministério da Cultura apresentaram várias obras em formato
DFHVVtYHOHHQWUHJDUDPDOJXQVH[HPSODUHVjV
autoridades presentes.

A Dep. Rosinha da Adefal (PTdoB/AL) com os autores do livro:
5HQDWR%HQLQH)OiYLD/HLWH6\PRQH%RQÀPH/DXUR5LEHLUR
Otávio Praxedes/CPD

Carla Mauch (Oscip Mais Diferença), Moisés Bauer (Secretaria Especial de Defesa dos Direitos da Pessoa
FRP'HÀFLrQFLD 'HS5RVLQKDGD$GHIDO 37GR%$/ H&ULVWLDQ6DQWRV 0LQF 
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Otávio Praxedes/CPD
Paulo Silveira Martins Leão Junior (U. Jur. Cat. RJ), Hermes Rodrigues Nery (A.N. Pró-vida), dep. Diego Garcia (PHS/PR); Lenise Garcia (Mov. BR.
Sem Aborto), Paulo Jacobina (I. S. Boaventura).

32/Ì7,&$63Ó%/,&$65(/$&,21$'$60,&52&()$/,$($2
68572'(=,.$12%5$6,/
Em atendimento ao Requerimento nº 78/2016,
do deputado Diego Garcia, aprovado na
reunião do dia 23 de novembro de 2016,
e que tem o objetivo de debater aspectos
UHODFLRQDGRVjPLFURFHIDOLDHRVXUWRGH]LND
no Brasil, e as políticas públicas relacionadas
ao tema. Foram convidados: Sr. Paulo Silveira
Martins Leão Junior, presidente da União dos
Juristas Católicos do Rio de Janeiro; Sr. Hermes
Rodrigues Nery, presidente da Associação
Nacional Pró-Vida e Pró-Família; Srª Lenise
Garcia, presidente do Movimento Brasil Sem
Aborto; e Sr. Paulo Jacobina, professor de
Bioética do Instituto São Boaventura. A Srª
Lenise Garcia, presidente do Movimento do
%UDVLO 6HP $ERUWR DÀUPD TXH GHSHQGHQGR

da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
j$',1KDYHUiIRUWHLPSDFWRQmRVyQD
questão do aborto, como também da visão
GDSHVVRDFRPGHÀFLrQFLD
Quanto a questão do surto de Zika no Brasil, ela
OHPEUDTXHQmRKiXPGLDJQyVWLFRGHÀQLWLYR
sobre se a o feto terá ou não microcefalia, nem
depois que a criança nasce, imagine ainda na
vida intrauterina. Ela cita dados estatísticos da
Polinésia Francesa, na qual 66% da população
foi afetada pelo surto, e das mães gestantes,
Vy XP SRU FHQWR GRV EHErV GHVHQYROYHUDP
microcefalia. Enfatiza ainda que o Congresso
não se omitiu, nem da discussão, nem da lei
(não cita número, nem data) que trata da
questão das políticas públicas para enfrentar
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RVXUWRHDÀUPDTXHTXDQWRDTXHVWmRGD
descriminalização do aborto, no caso da mãe
contaminada pelo Zika Vírus, que foi levada
ao STF, é uma tentativa de legalizar o aborto,
juridicamente pelo STF, uma vez, que os
projetos de lei, que legalizam o aborto, não
WrP VLGR DSURYDGRV QR &RQJUHVVR SRLV D
maior parte da população brasileira, defende
a vida.
4XHVWLRQD R SRUTXr GH XPD FULDQoD
diagnosticada com microcefalia ter menos
GLUHLWR j YLGD GR TXH XPD FULDQoD QRUPDO
e considera que isso estaria diretamente
UHODFLRQDGR DR SUHFRQFHLWR j SRVVtYHO
GHÀFLrQFLDGHVVDFULDQoD
Otávio Praxedes/CPD

Lenise Garcia, do Movimento Brasil
Sem Aborto.
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O Sr. Paulo Jacobina, docente do Instituto São
%RDYHQWXUDDGRWDXPDDERUGDJHPÀORVyÀFD
e etimológica da palavra PESSOA, para tratar
GR WHPD GD $XGLrQFLD 3~EOLFD $ÀUPD HOH
que a pessoa seria fundamento do Estado,
e não, ao contrário, seria o Estado aquele a
fundamentar a dignidade da pessoa. Conclui
que mais do que indivíduos, nós somos
pessoas.
Na mesma direção, ressalta que não é a
Constituição que nos torna pessoa, que o
papel da Constituição é respeitar a dignidade
da pessoa. Ao trazer a discussão para a arena
Jurídica, haveria questões preocupantes a
serem debatidas no STF, entre elas a de saber
se existe diferença entre a morte encefálica
de um ser que já existe, e a de um embrião,
que, portanto, não teria o seu encéfalo
totalmente desenvolvido.
Uma outra questão pertinente seria a de ter
clara a diferença, por exemplo, entre aquele
que tem declarada a morte cerebral, que,
ÀORVRÀFDPHQWH HVWi GLDQWH GD FRUUXSomR
do seu ser, mas e a “pessoinha” , ou seja,
aquele que acaba de ser concebido, que
WHPDSRWrQFLDLQFOXVLYHFHUHEUDOGHSDUDVH
desenvolver, pode ser dito quanto ao seu ser
estar corrompido?
Ressalta, nesse ponto que,
quando
HQWUHJDPRV  j SROtWLFD HVVH IDWR GD
YLGD KXPDQD TXH p D UHSURGXomR j
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regulamentação do Estado, estaríamos
permitindo que o Estado paute a própria
H[LVWrQFLD GR VHU KXPDQR 1HVVH VHQWLGR R
&yGLJR&LYLOWHPVLGRXVDGRSDUDMXVWLÀFDUR
aborto, mas esse mesmo Código garante o
GLUHLWRGRQDVFLWXURjYLGD
Finaliza com uma questão estritamente
jurídica, que considera da maior importância,
a saber a colocada pela Convenção Sobre os
'LUHLWRV GDV 3HVVRDV FRP 'HÀFLrQFLD TXH
em seu artigo 6º, sustenta que “todo ser
humano tem o direito de ser reconhecido,
em todos os lugares, como pessoa perante a
Lei”. Ora, o Brasil é signatário desse Tratado
Internacional, não deveria respeitá-lo
integralmente?
Otávio Praxedes/CPD

Paulo Jacobina, do Instituto São
Boaventura.

O Sr. Hermes Rodrigues Nery, presidente
da Associação Nacional Pró-Vida e Pró)DPtOLD DÀUPD TXH RV GHIHQVRUHV GR
aborto se favorecem das imprecisões, das
generalizações da falta de conhecimento
VREUHRDVVXQWRSDUDLQÁXLURVWRPDGRUHVGH
decisão.
Acredita ainda que há uma agenda das
fundações internacionais, com a cumplicidade
dos governos, Ong’s, entidades e demais
organismos, que pressionam as instituições
públicas e demais instâncias decisórias
a aceitarem a prática do aborto, visando
a reconhecer o aborto como um direito
humano.
Sustenta que o Supremo Tribunal Federal
tem sido instrumentalizado pelos defensores
GRDERUWRSDUDGHFLGLURTXHpFRPSHWrQFLD
exclusiva do Legislativo brasileiro, praticando
assim escancarado ativismo judicial.
A associação entre a gravidez e a contração
da doença da zika não implica microcefalia,
não havendo relação causal efetivamente
comprovada, sendo portanto um equívoco,
ou má fé sustentar tal causalidade.
1RTXHGL]UHVSHLWRj$',UHODWDTXHD
Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família
entrou com pedido de Amicus Curiae na
Suprema Corte e que estão mobilizando
a sociedade, redes sociais e outros grupos,
associações e entidades, pois consideram
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que a expressa maioria do povo brasileiro
seria contra o aborto, conforme indicam as
pesquisas.
$VVLPFRPRRXWURVSDUWLFLSDQWHVGDDXGLrQFLD
pública, considera urgente que se proteja,
que se defenda, as crianças e as mulheres.
Espera que o STF não decida contra a vida,
contra as crianças ou contra as mulheres, que
também seriam vítimas da desinformação e
que sofrerão, como comprovam as pesquisas,
DVFRQVHTXrQFLDVWHUUtYHLVGRDERUWR
Otávio Praxedes/CPD

Hermes
Rodrigues
Nery,
da
Associação Nacional Pró-Vida e PróFamília.
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O Sr. Paulo Silveira Martins Leão Junior,
Presidente da União dos Juristas Católicos do
Rio de Janeiro, considera que a apreciação da
ADI 5581 pelo STF, com a crescente pressão
da mídia, fazendo alarde sobre números
diversos dos boletins epidemiológicos
RÀFLDLVVHULDUHDOL]DGDFRPRHQWHQGLPHQWR
de que estaria havendo um aprofundamento
e ampliação da crise.
Esse clima poderia criar uma situação de
pânico na população, e assim propiciar o
acolhimento da proposta de abortamento
provocado para os casos de microcefalia
e até mesmo de suposta infecção por Zika
vírus. Segundo ele, houve manipulação da
informação, como já havia ocorrido, embora
com conteúdo diverso, por ocasião da ADI
3.510, de 2005 e ADPF 54, de 2004.
Para colaborar com o esclarecimento dessa
manipulação, foram pesquisados textos
RÀFLDLV QDFLRQDLV H LQWHUQDFLRQDLV DUWLJRV
FLHQWtÀFRV WH[WRV H GHEDWHV QD PtGLD
brasileira e internacional em busca de dados
e informações precisas, de cujo cruzamento
ÀFDVHFRPDLPSUHVVmRGHTXHHVWmRIDOWDQGR
elementos essenciais para que a hipótese de
o Zika vírus ser o principal ou único elemento/
agente causador de microcefalia se sustente e
explique o ocorrido no Brasil, especialmente
no Nordeste, de outubro de 2015 até o início
GH   QR TXH VH UHIHUH DR VLJQLÀFDWLYR
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aumento de casos de microcefalia .
Outras hipóteses poderiam ou deveriam,
também, ser consideradas na busca de
tal explicação, com o estudo e análise
correspondentes por especialistas, ao
invés de serem simplesmente descartadas
DSULRULVWLFDPHQWHSRUyUJmRVRÀFLDLVHFRP
base em generalidades, como por exemplo, a
das vacinas aplicadas no Nordeste brasileiro
a partir de novembro/dezembro de 2014,
MMR e dTpa (hipótese levantada pelo Dr.
Plínio Bezerra dos Santos).
Otávio Praxedes/CPD

Paulo Silveira Martins Leão Junior,
Presidente da União dos Juristas
Católicos do Rio de Janeiro.

Ele lembra que, em 18 de novembro de 2016,
a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou que embora “o vírus zika e suas
FRQVHTXrQFLDV DVVRFLDGDV FRQWLQXHP D VHU
XPGHVDÀRVLJQLÀFDWLYRSDUDDVD~GHS~EOLFD
que exigem uma ação intensa”, no entanto
QmRPDLVUHSUHVHQWDULD´XPD(PHUJrQFLDGH
Saúde Pública de Importância Internacional
WDOFRPRGHÀQLGDQR5HJXODPHQWR6DQLWiULR
Internacional”.
3RU ÀP XPD YH] TXH RV FLHQWLVWDV QmR
excluem a possibilidade de que outros
IDWRUHV SRGHP VH FRPELQDU j LQIHFomR SHOR
vírus zika e causar distúrbios neurológicos,
mais pesquisas seriam necessárias para que
qualquer conclusão nessa área possa ser
alcançada.
O deputado Eduardo Bolsonaro (PSC/SP)
lembra que apesar de vivermos num estado
laico, não se pode esquecer que os valores
que herdamos e que garantem ou moldaram
o estado e as sociedade ocidentais são
RULXQGRVWDQWRGDÀORVRÀDJUHJDGRGLUHLWR
romano, mas principalmente do cristianismo.
Um desses valores é o da dignidade da vida,
no qual o mandamento de ‘não matar’ é um
marco fundamental.
Preocupa-se também com a posição do
Supremo Tribunal Federal e sua atuação
legislativa, com o que tem retirado do
parlamento suas atribuições e função.
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2GHÀFLHQWHpFLGDGmRSOHQDPHQWHFDSD]GH
contribuir produtivamente com a sociedade.
Otávio Praxedes/CPD
6XVWHQWDTXHDGHÀFLrQFLDQmRpDUJXPHQWR
não é fundamento, portanto, para retirar
a vida de ninguém, muito menos de uma
criança. Nesse sentido, deveria ser foco do
parlamento a defesa da vida.
O deputado Flavinho (PSB/SP) manifestou
a insatisfação e repúdio da Associação
Nacional dos Defensores Públicos (Anadep),
que impetrou a ADI 5581.
Da mesma forma, repudia a possibilidade de
o STF legislar no lugar do Congresso Nacional
(CN), pois não haveria, no caso presente,
nenhuma inação ou descaso por parte dos
parlamentares. Ao contrário, segundo ele, o
CN tem atuado incansavelmente na defesa
Dep. Eduardo Bolsonaro (PSC/SP).
da vida.
O deputado Diego Garcia (PHS/PR) considera
O deputado Eros Biondini (PROS/MG) acredita um equívoco a ação da Anadep que, segundo
que o povo deve ser ouvido pelo STF no que ele, teria falhado ao não participar de
diz respeito ao aborto e os parlamentares discussões na Câmara dos Deputados sobre
deveriam investir sua energia em projetos o aborto.
Lembra, ainda, que o argumento maior
que visem a proteção da vida.
A deputada Rosinha da Adefal (PTdoB/ DSUHVHQWDGR GXUDQWH D DXGLrQFLD S~EOLFD
$/  IDODQGR FRPR SHVVRD FRP GHÀFLrQFLD é aquele que está na Constituição Federal,
fruto de uma epidemia, de poliomielite, nossa lei maior, o de que a pessoa humana
que não anda desde os dois anos de é o fundamento de tudo, portanto a defesa
idade, enfrentando inúmeros obstáculos e da vida é obrigação de todos, principalmente
GLÀFXOGDGHVSDUDSURYDUTXHQmRpLQFDSD] quando está em jogo a vida de seres
inocentes.
HPERUDFRPGHÀFLrQFLD
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Otávio Praxedes/CPD

´R DUJXPHQWR PDLRU DSUHVHQWDGR
GXUDQWHDDXGLrQFLDS~EOLFDpDTXHOH
TXH HVWi QD &RQVWLWXLomR )HGHUDO
QRVVD OHL PDLRU R GH TXH D SHVVRD
KXPDQDpRIXQGDPHQWRGHWXGRµ
Dep. Diego Garcia (PHS/PR).

Otávio Praxedes/CPD

0DQLIHVWDomRGRS~EOLFRGXUDQWHD$XGLrQFLD
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Otávio Praxedes/CPD
Jairo Marques (Jornalista), Cláudia Werneck (Jornalista e Fundadora da Escola de Gente), Deputada Rosinha da Adefal (PTdoB/AL), Gabriele
Lomba (Jornalista) e Deputada Erika Kokay (PT/DF).

6(0,1É5,20Ì',$('(),&,È1&,$
A Comissão de Defesa dos Direitos das
3HVVRDV FRP 'HÀFLrQFLD SURPRYHX GHEDWH
com a participação da Comissão de Cultura,
FRP R WHPD ´0tGLD H 'HÀFLrQFLDµ 2 HYHQWR
marcou o Dia Internacional das Pessoas com
'HÀFLrQFLDFRPHPRUDGRHPGHGH]HPEUR
com o objetivo de envolver os diversos
setores da sociedade em um debate acerca
da importância fundamental dos meios
de comunicação de massa como agentes
facilitadores de troca de informações.
O seminário foi promovido pela aprovação
dos Requerimentos nº 82/2016 - CPD e nº 82
- CCULT de autoria das Deputadas Rosinha
da Adefal, Erika Kokay, Luizianne Lins e Mara
Gabrilli.
Foram convidados: a jornalista e fundadora da
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Escola de Gente, Srª Claudia Marina Werneck
Arguelhes; a jornalista Gabriele Lomba; e o
jornalista Jairo Marques.
A fundadora da Escola de Gente, Cláudia
Werneck, salientou que, quando se fala em
PtGLD H GHÀFLrQFLD p LPSUHVFLQGtYHO IDODU
do processo de comunicação, pois não há
comunicação quando a pessoa que comunica
VHVHQWHHPYDQWDJHPIUHQWHjSHVVRDSDUDD
qual ela escreve. E, além disso, que ainda não
há um diálogo efetivo entre pessoas com e
VHPGHÀFLrQFLD,VVRLQÁXHQFLDPXLWRDPtGLD
Cláudia pondera que a não-discriminação das
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDHQYROYHVREUHWXGR
a mudança nos orçamentos públicos e
privados.
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Otávio Praxedes/CPD

“O orçamento que temos hoje é o orçamento
da discriminação. Eu sei o quanto custa
GLVFULPLQDUXPDSHVVRDFRPGHÀFLrQFLDHP
um programa de televisão, em um livro...
mas, ainda não sabemos quanto custa não
discriminar.”
Cláudia Werneck, da Escola de Gente.

Otávio Praxedes/CPD

“Eu era uma jornalista olímpica que
praticamente ignorava o esporte
paralímpico.”
Gabriele Lomba, jornalista.

O jornalista Jairo Marques assevera que “a
SHVVRD FRP GHÀFLrQFLD TXHU VHU FLGDGm
não quer mais ser vista como uma pessoa
A Deputada Carmen Zanotto (PPS/SC) doente, como um ser especial ou como um
ressaltou que a mídia precisa mostrar o ser apartado da vida coletiva”. No entanto,
TXDQWRXPDSHVVRDFRPGHÀFLrQFLDpWmRRX segundo ele, é preciso muita luta para que
PDLVFDSD]TXHXPDSHVVRDVHPGHÀFLrQFLD isso se torne uma verdade para a sociedade.
A jornalista Gabriele Lomba lembrou que a A Deputada Erika Kokay (PT/DF) falou sobre
imprensa ainda comete inúmeros equívocos o valor da igualdade de oportunidades e de
DR IDODU VREUH DV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD direitos, pois, segundo ela, se alguem não
com abordagens equivocadas sobre atletas, pode ter acesso aos espaços públicos, isso
é, na verdade, um arremedo de democracia.
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
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Otávio Praxedes/CPD

´1HQKXPD GHÀFLrQFLD QHQKXPD FRQGLomR
SRGH LQYLVLELOL]DU D QRVVD KXPDQLGDGH VRE
SHQDGHFRQVWUXLUPRVXPDVRFLHGDGHTXHVH
GLVWDQFLD FDGD YH] PDLV GH XPD FXOWXUD GH
SD] GH UHVSHLWR GH VROLGDULHGDGH RQGH R
GLUHLWR j FLGDGH VHMD XP GLUHLWR DVVHJXUDGR
SDUDWRGRVHWRGDVµ
Dep. Erika Kokay (PT/DF).

Otávio Praxedes/CPD
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Plenário da CPD durante o Seminário.
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Otávio Praxedes/CPD
Deputada Rosinha da Adefal (PTdoB/AL), Cláudia Werneck e integrantes do Grupo Teatral “Os Inclusos e os Sisos”.

  0$1,)(672 &8/785$/ (0 &20(025$d®2 $2 ',$
,17(51$&,21$/'$63(662$6&20'(),&,È1&,$
$35(6(17$d®2'2*58327($75$/´26,1&/8626(266,626µ'$
(6&2/$'(*(17(5A Câmara dos Deputados recebeu uma peça
100% acessível, com Libras, audiodescrição,
legendagem, material em braile, tinta e
digital, além de reserva de assentos para
SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD HRX PRELOLGDGH
reduzida.
O evento foi promovido pela aprovação dos
Requerimentos nº 82/2016 - CPD e nº 82 CCULT de autoria das Deputadas Rosinha da
Adefal, Erika Kokay, Luizianne Lins e Mara
Gabrilli.
A Escola de Gente trouxe o grupo “Os Inclusos
H RV 6LVRV ² 7HDWUR GH 0RELOL]DomR SHOD

Diversidade”, que apresentou o espetáculo
“Ninguém mais vai ser Bonzinho”. A ONG
(VFRODGH*HQWH²&RPXQLFDomRHP,QFOXVmR
² TXH WHP D MRUQDOLVWD &OiXGLD :HUQHFN
como superintendente, trabalha para que as
sociedades sejam inclusivas e sustentáveis
também para as quase um bilhão de pessoas
FRPGHÀFLrQFLDTXHYLYHPQRPXQGRVHQGR
cerca de 80% em regiões de pobreza (ONU).
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Otávio Praxedes/CPD
3DXOR%HFN 3URPRGHI &pVDU$VFNDU )DSHG 'HS5RVLQKDGD$GHIDO 37GR%$/ :HGHUVRQ5XÀQRGRV6DQWRV 0- H5LDQH1DWiOLD6RDUHV
(SEEDF)

  127$ '( 3527(672 ( 5(48(5,0(172 '( 3529,'È1&,$6
(175(*8(6&20,66®2'85$17($0$5&+$(0$/86®2$2',$
1$&,21$/'(/87$'$63(662$6&20'(),&,È1&,$
Em atendimento ao Requerimento nº 76/2016,
da deputada Erika Kokay, foi realizada
DXGLrQFLD S~EOLFD SDUD GLVFXWLU D QRWD GH
SURWHVWR H UHTXHULPHQWR GH SURYLGrQFLDV
HQWUHJXHj&RPLVVmRSHOD0DUFKDGDV3HVVRDV
FRP'HÀFLrQFLDQR'LD1DFLRQDOGH/XWDGDV
3HVVRDVFRPGHÀFLrQFLD)RUDPFRQYLGDGRV
HFRPSDUHFHUDPR6U:HGHUVRQ5XÀQRGRV
Santos,
coordenador-geral da Secretaria
Especial dos Direitos das Pessoas com
'HÀFLrQFLD0-D6U5LDQH1DWiOLD6RDUHV
professora, representante da Secretaria
de Estado da Educação do DF; o Sr. César
Asckar, representante do Fórum Permanente
de Apoio e Defesa dos Direitos das Pessoas
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FRP 'HÀFLrQFLD )DSHG  H R 6U 3DXOR %HFN
representante do Promodef - Promoção de
'LUHLWRVGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLD
2 6U :HGHUVRQ 5XÀQR GRV 6DQWRV GD
Secretaria Especial dos Direitos das Pessoas
FRP 'HÀFLrQFLD GR 0LQLVWpULR GD -XVWLoD
HPUHVSRVWDjVGHPDQGDVGLVSRVWDVQDQRWD
de protesto, apresenta dois conjuntos de
Do}HV  ² UHJXODPHQWDomR GD /HL %UDVLOHLUD
GH ,QFOXVmR /%,  H  ² $o}HV GD 6HFUHWDULD
Especial.
1R TXH GL] UHVSHLWR j UHJXODPHQWDomR GD
LBI, estão na ordem do dia para o Ministério
da Justiça, os seguintes dispositivos: Art.
 DYDOLDomR GD GHÀFLrQFLD  $UW  H 
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apresentadas durante a Marcha no Dia da
3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD FULDomR GR &RPLWr
GR 0RGHOR GH $YDOLDomR 8QLÀFDGD GD
'HÀFLrQFLD&DGDVWUR ,QFOXVmR GD 5HGH
Intersetorial de Reabilitação Integral; de
&RPLWr GR %3& QD (VFROD GH &RPLWr GH
$WHQomRj6D~GHGD0XOKHUFRP'HÀFLrQFLD
estabelecimento do Programa Cão-Guia de
Formação de Instrutores; acompanhamento
das ações do IBGE sobre o Censo; promoção
da capacitação e monitoramento da rede
GH DWHQGLPHQWR jV PXOKHUHVPHQLQDV FRP
Otávio Praxedes/CPD
GHÀFLrQFLD TXH VRIUHP YLROrQFLD FULDomR GR
&RPLWr GH 7HFQRORJLD $VVLVWLYD SURPRomR
de Pesquisas sobre condições sociais
GD GHÀFLrQFLD EDUUHLUDV QR PHUFDGR GH
trabalho, população indígena, mulheres
H GHÀFLrQFLD GHÀFLrQFLD H +,9$LGV
TXLORPERODV FRP GHÀFLrQFLD HQWUH RXWURV 
capacitação de conselheiros estaduais e
municipais; divulgação da Convenção e LBI;
ÀUPDU FRRSHUDo}HV LQWHUQDFLRQDLV VREUH
as temáticas de acessibilidade, tecnologia
assistiva, empregabilidade das pessoas com
:HGHUVRQ 5XÀQR GR 0LQLVWpULR GD
GHÀFLrQFLD DYDOLDomR GD GHÀFLrQFLD HQWUH
Justiça.
outros; fazer a revisão e publicação de normas
Além desse trabalho para regulamentar esses e regulamentos de acessibilidade.
importantes artigos na Lei nº 13.146/2015, há A Srª Riane Natália Soares, na condição
um conjunto de ações da Secretaria Especial de representante da Secretaria de Estado
GRV'LUHLWRVGD3HVVRDFRP'HÀFLrQFLDTXH da Educação do Distrito Federal, inicia
vão ao encontro também das demandas lembrando que os avanços na educação,
(reabilitação integral); Art. 37 (trabalho
com apoio); Art. 44 (reserva de assentos);
$UW  SURMHWRV H HGLÀFDo}HV GH KDELWDomR
multifamiliar); Art. 69 (direitos do consumidor);
Art. 92 (cadastro-inclusão); Art. 94 (auxílioinclusão); Art. 100 (direitos do consumidor);
Art. 120 (relatórios circunstanciados sobre
acessibilidade); Art. 122 (micro e pequena
empresa). Grande parte desses dispositivos já
tem sua regulamentação pronta e os demais
em andamento para ser regulamentado.
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começando com a integração e depois
SDUD D LQFOXVmR GHYH PXLWR j RUJDQL]DomR
da própria sociedade civil, aos movimentos
sociais.
Para se chegar ao paradigma da inclusão,
com grande impacto na educação, foi um
longo caminho. Importante para isso foi a
&RQIHUrQFLD 0XQGLDO GH (GXFDomR (VSHFLDO
ocorrida em 1994, em Salamanca-Espanha.
'XUDQWHDFRQIHUrQFLDRVGHOHJDGRVÀUPDUDP
uma declaração e nela estabeleceram
a inclusão como objetivo central da
educação especial. Apesar de o Brasil não
ter enviado representantes governamentais,
se comprometeu a implementar políticas
efetivamente inclusivas em todas as suas
unidades federadas.
Desde então, o Brasil tem participado
ativamente dos encontros subsequentes
para avaliar os avanços nos diversos países
a partir daquela Declaração de Salamanca.
2V GHVDÀRV GR %UDVLO VmR LGrQWLFRV DR GRV
demais países e optou por um sistema misto
QR TXH GL] UHVSHLWR j HGXFDomR HVSHFLDO
com centros especializados e com escolas
inclusivas. Os avanços são grandes, mas
ainda há muito o que melhorar e necessária
atenção para evitar retrocessos.
1RTXHGL]UHVSHLWRjVGHPDQGDVGDQRWDGH
protesto, o Distrito Federal já vem atendendo
parte delas, como o sistema misto, escolas
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inclusivas, avaliação diferenciada, embora
esteja clara a necessidade de ampliar e insistir
QDFDSDFLWDomR+iGLÀFXOGDGHHPFRQVHJXLU
QRYRVSURÀVVLRQDLVSDUDDHGXFDomRLQFOXVLYD
Por isso, a SEEDF oferece um conjunto de
FXUVRV HVSHFtÀFRV QR WRWDO GH  WULQWD H
cinco), para o ano de 2017, para professores
que já atuam ou não na educação especial, e
outros cursos para monitores e educadores
sociais voluntários.
2GHVDÀRPDLRUpDSDUHOKDUDVHVFRODVFRP
material técnico, tecnológico, e materiais
adaptados para uma escolarização de
sucesso para todos os estudantes. Há
XP PDSHDPHQWR VHQGR IHLWR TXDQWR jV
demandas para todas as salas de recursos,
HVSHFtÀFDVHJHQHUDOLVWDV
Otávio Praxedes/CPD

Riane Natália Soares, da Secretaria de
Educação do DF.
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4XDQWRjGHPDQGDSDUDHVWXGDQWHVFRPLGDGH
maior de 21 anos, implantou-se educação
para jovens e adultos durante o turno diurno.
(KiDLQGDXPDGHPDQGDSDUDSURÀVVLRQDLV
prioritariamente surdos para atuar com esse
público que já foi devidamente encaminhada
pela SEEDF.
O Sr. César Asckar, Representante do Fórum
Permanente de Apoio e Defesa dos Direitos
GDV 3HVVRDV FRP 'HÀFLrQFLD FRQVLGHUD TXH
uma das maiores conquistas para os que
atuam na defesa dos direitos das pessoas
FRPGHÀFLrQFLDSDUWLFXODUPHQWHQRTXHGL]
UHVSHLWRjLQFOXVmRVHULDDGHYLGDSXQLomRDR
descumprimento da legislação.
Lembra que nos momentos de crise, quando
se diz que faltam recursos, sofrem os
PHQRUHVQRFDVRDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
Os retrocessos são sempre possíveis nesses
momentos. O que vemos é um avanço e a
SUHVHQoDGHSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDDWXDQGR
nos governos, com políticas para esse grupo
DLQGDHPQ~PHURSHTXHQR,VVRVLJQLÀFDTXH
DV GHPDQGDV GDV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD
costumam ser vistas pelos demais gestores,
pelas demais áreas de governo, como um
incômodo.
Assim, os avanços na legislação, que se
tem que reconhecer, no caso brasileiro,
são grandes, não impedem o próprio
descumprimento da lei e o não atendimento

de seus direitos. Como não há punição para
esse descumprimento, eles tendem a se
ampliar, inclusive, repita-se em momentos
em que se diz que faltam recursos.
2 FDVR GD UHIRUPD GD 3UHYLGrQFLD 6RFLDO
é um que indica bem como são afetadas
DV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD (VWi FODUR TXH
GLUHLWRV GDV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD VHUmR
UHGX]LGRV LQFOXVLYH SRUTXH D SUHYLGrQFLD
social é importante para esse segmento da
população. Por isso é importante manter a
mobilização e se fazer visível.

Otávio Praxedes/CPD

César Asckar, do Fórum Permanente de
Apoio e Defesa dos Direitos das Pessoas
FRP'HÀFLrQFLD
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/HPEUD D OHJLVODomR HVSHFtÀFD GDV FRWDV
somente avançou porque houve previsão de
punição, e mesmo assim sem garantias de
que os entraves vão ser resolvidos. Sabemos
que as cotas ainda não são cumpridas em sua
totalidade, imagine se não houvesse previsão
de punição para as empresas.
É necessário ouvir mais as pessoas com
GHÀFLrQFLD SDUD TXH DYDQFHPRV PDLV
HODV WrP PXLWR R TXH GL]HU 2XYLODV YDL
ajudar os homens e mulheres públicos a
produzir melhores políticas. As pessoas com
GHÀFLrQFLD WrP TXH WHU PDLV HVSDoR QDV
políticas públicas.
O Sr. Paulo Beck, representante do Promodef
- Promoção de Direitos das Pessoas com
'HÀFLrQFLD QRWLFLD DVVLQDWXUD GH 'HFUHWR
do governo do DF, do dia 19 de setembro
de 2016, de criação do Conselho de Defesa
GRV 'LUHLWRV GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD
(Coddede).
$JRUDFDEHjVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDHjV
entidades representativas das pessoas com
GHÀFLrQFLD RUJDQL]DUHPVH SDUD SDUWLFLSDU
do processo eletivo e participar ativamente,
colaborar com o governo, mas também
cobrar e monitorar as ações e políticas
que lhes dizem respeito. Esse conselho é o
primeiro no Distrito Federal a de fato poder
representar efetivamente o segmento das
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
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Segundo o representante do Promodef, o
SURWDJRQLVPR GDV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD
do ponto de vista individual, é importante,
como exemplo aos demais, mas é chegada a
hora de politizar os movimentos de pessoas
FRP GHÀFLrQFLD 3UHFLVDPRV SDUWLFLSDU
ativamente da construção das políticas
públicas, da ampliação de seus direitos, da
proteção desses direitos.
Otávio Praxedes/CPD

Paulo Beck, do Promodef.

É necessário atentar para os avanços e para
RV GHVDÀRV 2V DYDQoRV YLHUDP GD OXWD GDV
SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD TXH RFXSDUDP
HVSDoRV H À]HUDP VXD YR] VHU RXYLGD 2V
GHVDÀRV VRPHQWH SRGHUmR VHU HQIUHQWDGRV
inclusive as ameaças de retrocesso do já

Relatório Anual
conquistado, se as pessoas continuarem
a ocupar espaços e fazerem-se ouvir mais
e melhor. Sem ouvir os interessados, as
políticas e mesmo a produção de tecnologias
HVSHFtÀFDV SRGHP UHGXQGDU HP UHVXOWDGRV
inadequados ou limitados.
Há um plano distrital de mobilidade. Já há
no cento administrativo, a construção de
calçadas em conformidade com padrões
internacionais, mas a pretensão é eliminação
de todas as barreiras e alcançar todo o
Distrito Federal.
A deputada Erika Kokay reconhece a
importância da criação do Coddede, mas
sugere que se deva promover a criação
de um Fórum, que seria um instrumento
permanente de discussão.
Otávio Praxedes/CPD

Dep. Erika Kokay (PT/DF).

A necessidade de construir um projeto
DPSOR VHULD LPHQVDPHQWH EHQHÀFLDGD
com a construção de um fórum, um grupo
permanente, que inclua os órgãos do estado,
organizações da sociedade civil e os cidadãos.
De toda forma, é fundamental, com a criação
da Coddede, que se tenha em mente a
obrigação de fazer planos e de prestar contas.
$SUHVWDomRGHFRQWDVGLÀFXOWDLQYLVLELOL]DURV
grupos a que as políticas públicas se destinam
e permite que esses grupos acompanhem e
controlem melhor as ações, ou a falta delas.
A deputada Rosinha da Adefal (PTdoB/
AL) considera que a luta das pessoas com
GHÀFLrQFLD LQFOXVLYH SHOD DWXDomR GDTXHOHV
que tem nisso motivo de sua ação pública,
política, propiciou avanços impossíveis de
negar e de reverter.
Otávio Praxedes/CPD

Dep. Rosinha da Adefal (PTdoB/AL).
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Otávio Praxedes/CPD
&DUROLQD$QJpOLFD*RPHV &RRUGHQDomR*HUDOGR6LVWHPDGH,QIRUPDo}HVGD3HVVRDFRP'HÀFLrQFLDGD6HFUHWDULD(VSHFLDOGRV'LUHLWRVGD
3HVVRDFRP'HÀFLrQFLD $GULDQD$EUHX0DJDOKmHV'LDV 21*Essas Mulheres), Dep. Rosinha da Adefal (PTdoB/AL), Betânia Cristina Souza de
$VVLV 6HFUHWDULDGH(QIUHQWDPHQWRj9LROrQFLD&RQWUDDV0XOKHUHV H0DUFLD*RUL 3UHVLGHQWH)XQGDGRUDGD21*Essas Mulheres).

  $6 0Ó/7,3/$6 98/1(5$%,/,'$'(6 '$ 08/+(5 &20
'(),&,È1&,$',$17('2$%862('$9,2/È1&,$'20e67,&$
$ DXGLrQFLD IRL SURPRYLGD SHODV &RPLVV}HV
de Defesa dos Direitos das Pessoas com
'HÀFLrQFLDHGH'HIHVDGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
a partir da aprovação dos Requerimentos nº
35/2016 - CMULHER e nº 83/2016 - CPD, de
autoria das Deputadas Dâmina Pereira (PSL/
MG) e Rosinha da Adefal (PTdoB/AL).
De acordo com dados da ONG Essas Mulheres,
 GDV GHQ~QFLDV GH YLROrQFLD D SHVVRDV
FRP GHÀFLrQFLDV VH UHIHUHP D PXOKHUHV
esse número passa a 82% quando se fala em
YLROrQFLDVH[XDO
Violações, abusos e agressões cometidas por
pais, mães, cônjuges, padrastos, cuidadores e
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Otávio Praxedes/CPD

“Isso não é um dado - é um escândalo.”
Adriana Magalhães, da ONG Essas
Mulheres.
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PHVPRSRURXWUDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDV 'HÀFLrQFLD DOHUWRX SDUD R JUDQGH Q~PHUR
QRDPELHQWHDVVRFLDWLYRYrPDS~EOLFRFRP GHPXOKHUHVTXHYtWLPDVGHYLROrQFLDItVLFD
GLÀFXOGDGH
WRUQDPVHSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDFRPRD
própria Maria da Penha, cuja luta por justiça
GHÁDJURX D FULDomR GD /HL Q 
Otávio Praxedes/CPD
Carolina mencionou a Lei nº 9.263/1996,
que eliminou a esterilização compulsória de
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
As narrativas sociais dominantes mostram
uma contradição: facilitam que o corpo das
PXOKHUHV FRP GHÀFLrQFLD VHMD YLVWR FRPR
acessível a todos, mas também cultivam os
discursos de controle sobre a sexualidade.
Otávio Praxedes/CPD

Dep. Rosinha da Adefal (PTdoB/AL).

Para Márcia Gori, “não tem como pensar uma
SROtWLFDS~EOLFDSDUDDPXOKHUFRPGHÀFLrQFLD
sem fazer a ligação com a política nacional
de cuidadores”.
a Srª Betânia Cristina Souza, da Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres do
Ministério da Justiça e da Cidadania, asseverou
que a implementação dos centros-dia seria
importande para melhorar a condição dos
cuidadores familiares.
a Srª Carolina Angélica Gomes, da Secretaria
Especial dos Direitos da Pessoa com

“Por mais que não consiga decidir, a
pessoa tem direito ao apoio para decidir.”
Carolina Angélica Gomes, da Secretaria
Especial dos Direitos da Pessoa com
'HÀFLrQFLD
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´PXLWDV PXOKHUHV FRP GHÀFLrQFLD QmR
conhecem seus corpos”, disse Márcia Gori,
pois são inibidas socialmente para não
despertarem para a sexualidade, não se
relacionar sexualmente e, sobretudo, não
engravidar. Ela defende a importância do
trabalho de assistentes eróticos para pessoas
FRPGHÀFLrQFLD

Otávio Praxedes/CPD

Otávio Praxedes/CPD

Márcia Gori, da ONG Essas Mulheres.

´$OpP GD GHSHQGrQFLD ÀQDQFHLUD H
HPRFLRQDOTXHLQLEHPXLWDVPXOKHUHV
GH GHQXQFLDU XPD DJUHVVmR SHVD
VREUH D PXOKHU FRP GHÀFLrQFLD D
GHSHQGrQFLDItVLFDGRFXLGDGRµ
Dep. Rosinha da Adefal (PTdoB/AL).
3OHQiULRGD&3'GXUDQWHDDXGLrQFLDS~EOLFD
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Otávio Praxedes/CPD
5RQDOGR&UX] 7ULEXQDGR$XWLVWD &ODXGLD0RUDHV 0RDE5- 'HS&DUPHQ=DQRWWR 3366& $QGUHD0RQWHLUR 21*$XWRQRPLD H/Lr5Lbeiro Silva (Escritora).

02'(/2'(&/Ì1,&$(6&2/$3$5$3(662$6&20$87,602
(32/Ì7,&$63Ó%/,&$63$5$3(662$6&206Ì1'520('($63(5*(5
Em atendimento ao Requerimento nº 55/2016,
de autoria dos Deputados Prof. Victorio Galli e
9DODGDUHV)LOKRUHDOL]RXVHDXGLrQFLDS~EOLFD
para debater o modelo de clínica-escola para
pessoas com autismo. Para participar do
debate, foram convidados e compareceram:
Sr. Rodrigo Tramonte, cartunista; Srª Andrea
Monteiro, presidente da ONG Autonomia; Srª
Claudia Moraes, coordenadora do Moab-RJ;
Sr. Ronaldo Cruz, Editor do Periódico Tribuna
GR $XWLVWD H 6U /Lr 5LEHLUR 6LOYD  HVFULWRUD
H YHQFHGRUD GR 3UrPLR 2UJXOKR $XWLVWD
2011/2012.
A Srª Andrea Monteiro ressalta a importância
de se reconhecer as diferenças e que a
GLIHUHQoD QmR VLJQLÀFD LQIHULRULGDGH PDV

um modo diferente de estar no mundo e
GH YrOR /HPEUD TXH RV TXH GHQRPLQDPRV
autistas costumam ter muita sensibilidade
para detalhes e se mostram muito capazes
para lidar com tecnologia entre outras coisas.
Pondera, ainda, que geralmente se esquece da
família quando se pensa o autista, inclusive no
consultório médico. Considera fundamental
que as mães sejam acolhidas e incluídas, pois
os autistas crescem, envelhecem, e nos casos
em que estes não conseguem estar inseridos,
o peso sobre a família, em particular e quase
sempre sobre a mãe, é difícil de mesurar.
$ÀUPDTXHQmRUDURHODDPmHDFDEDPDLV
doente do que o portador da síndrome.
O Sr. Rodrigo Tramonte, cartunista e
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caricaturista, lembra que os autistas são
diferentes entre si e, ao mesmo tempo, tem
muitas coisas em comum, sendo o principal
o sentimento de solidão, do isolamento,
do deslocamento. Por isso, o encontro com
outros que falam a mesma língua, que
tenham a mesma visão de mundo, pode-se
combater esses sentimentos e desenvolver
aquilo que os fortalece.
Otávio Praxedes/CPD

´$TXLOR TXH YRFr FRORFD QDV PmRV GH
uma pessoa autista, ela transforma em
algo mil vezes maior”.
Rodrigo Tramonte, cartunista e escritor.

Antes de ser autista, ele lembra, reconheceuse primeiro como artista. Mas sempre sentiuse e o faziam sentir diferente. Dar um nome
a essa diferença foi um processo e somente
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aos 30 (trinta) anos teve contato com alguém
que foi capaz de indicar os traços de Asperger
e saber-se um autista.
Por causa desse diagnóstico tardio, que foi
motivo de alívio, por dar um nome ao como
ele se sentia no mundo, decidiu participar da
ONG Autonomia e, assim, ajudar não apenas
RV DXWLVWDV PDV WDPEpP RV SURÀVVLRQDLV
porque acredita que um diagnóstico precoce
e preciso pode ajudar as pessoas a encontrar
um caminho mais rápido e sofrer menos.
O trabalho com quadrinhos e caricatura tem
se mostrado importante, interessante, com
SHUVRQDJHQVDXWLVWDVHWRGDVDVGLÀFXOGDGHV
por que passam e os processos e histórias
comuns, incluindo as terapias, os sentimentos,
encontros e desencontros.
Portanto, se colocamos coisas negativas,
preconceito, desprezo, o autista pode
transformar numa depressão, angústia,
isolamento maior. É preciso colocar em suas
mãos oportunidades.
A Srª Claudia Moraes, coordenadora do
Movimento Orgulho Autista Brasil do Rio de
Janeiro (Moab-RJ), apresenta os seguintes
dados:
Cerca de 90% dos brasileiros com autismo
não foram diagnosticados. Cada caso deve
ser olhado de maneira única e particular,
mais correto seria falar, então, de autismos.
Se ainda não conseguimos efetivar uma
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política pública abrangente para os que
são diagnosticados, muito pior, então,
se encontram esses não diagnosticados,
lembrando que a população de jovens
autistas diagnosticada aumentou, graças a
PXGDQoDVQRVFULWpULRVSDUDLGHQWLÀFDomRGH
casos de autismo leve.
Cita dados da Universidade da Carolina do
Norte, Estados Unidos. Estudo recente de
Mark concluiu que o desenvolvimento das
pessoas autistas melhora ao longo da vida,
mas o comportamento adaptativo decai na
idade adulta, com 45% mais possibilidade
de ter ansiedade e depressão na vida adulta,
sendo o grande promotor de saúde na vida
adulta o trabalho. Aquele que não está
trabalhando tem piora em todos os sintomas.
O maior preditor de empregabilidade é a
autonomia. Estar empregado garante mais
saúde.
O autismo ainda não tem cura e a intervenção
educacional exerce um papel crucial na
evolução, desenvolvimento e autonomia dos
autistas. Aprendem em qualquer idade, mas
isso exige intervenções corretas, currículos
DGDSWDGRV H SURÀVVLRQDLV KDELOLWDGRV 2
processo de inclusão no país não inclui os
autistas, o afunilamento provoca sua saída,
porque é inadequado.
O autista adulto ainda é invisível. Enquanto
os pais e a sociedade acreditam mais nas

possibilidades de desenvolvimento das
crianças autistas, há uma descrença sobre
o destino dos autistas adultos. Por isso,
recomenda o método TEACCH (Treatment
and Education of Autistic and related
Communication-handicapped
Children),
também desenvolvido e disponível, como
programa de saúde pública, na Carolina do
Norte, o que explica em grande parte, os
dados positivos naquele estado dos Estados
Unidos da América.
&RQFOXL LQGLFDQGR D H[SHULrQFLD GH VXFHVVR
em Volta Redonda do Sítio Escola Municipal
Espaço de Integração do Autista Thereza
Aguiar Chicarino de Carvalho (Semeia),
especializado em educação para adultos
autistas.
Otávio Praxedes/CPD

José Ronaldo Lopes, da Tribuna do Autista
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O Sr. José Ronaldo Lopes Ribeiro da Cruz,
editor do periódico Tribuna do Autista,
lembra que a maioria dos autistas são não
verbais, portanto quase sempre a voz do
autista é a voz dos pais.
Mais que a voz, para grande parte dos
autistas, os pais são o suporte fundamental
e, não raro, para melhor exercer esse papel,
um dos pais, geralmente a mãe, não trabalha
formalmente. Há uma grande preocupação
FRPUHIRUPDVQDSUHYLGrQFLDVRFLDOTXHQmR
levem em consideração a situação dos pais
GHSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDFRPRRSUySULR
autismo.
A regulamentação da lei dos autistas,
Lei 12.764/2012, por meio do Decreto
8368/2014, serviu para travá-la, de forma
que não avançou nada. A questão principal
GHVVHWUDYDPHQWRpDLQVLVWrQFLDHPFRORFDU
os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs)
como solução principal. Já está mais que
comprovado que eles não são adequados
para autistas, além de já estarem sucateados
hoje no país até para seu principal público
alvo.
O país precisa conhecer seus autistas, porque
eles são competentes, são capazes, não há
motivo para seu isolamento, todos vão ganhar.
Precisamos destravar a regulamentação da lei
dos autistas, mudando completamente esse
direcionamento para os CAPs e incentivando
114

a criação de clínicas-escola em todos os
estados, um centro integrado e uma casa de
amparo para aqueles autistas que, porventura,
ÀTXHPVR]LQKRVDSyVDPRUWHGHVHXVSDLV
$ 6U /Lr 5LEHLUR 6LOYD HVFULWRUD OHPEUD
que o autista aprende em qualquer idade
e que, portanto, as políticas públicas não
devem ser reduzidas ao mero tratamento
medicamentoso, nem focar uma faixa etária
apenas.
Há demandas na área da saúde, da educação,
QD DVVLVWrQFLD VRFLDO QD YHUGDGHLUD LQFOXVmR
do autista no contexto social, pelo respeito
jGLIHUHQoD'HPDQGDVTXHSDUHFHPQmRWHU
ÀP
Otávio Praxedes/CPD

/Lr5LEHLUR6LOYD(VFULWRUD

Relatório Anual
Aprendizagem ao longo da vida é, portanto,
um tema pertinente, pois a descoberta da
plasticidade do cérebro nos permite acreditar
que os adultos continuam a aprender, e o
autista adulto pode aprender. Inclusão para
os autistas implica garantir que eles tenham
garantido tal aprendizado.
Termina lembrando que os autistas
envelhecem e que estes, já envelhecidos, não
WrPDVVHJXUDGRRDFROKLPHQWRTXDQGROKHV
faltarem os pais, a família. É um problema
para o qual tem que se dar mais atenção.
A deputada Carmen Zanotto (PPS/SC), autora
do Requerimento, diz que não devemos
ter apenas inclusão estatística, ou seja, que
DSDUHoDP DV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD QRV
relatórios, mas que sejam aquelas, de fato,
TXHVmRH[FOXtGDVSRUIDOWDUHPSURÀVVLRQDLV
equipamentos,
capacitação,
estrutura,
capazes de fazer acontecer a inclusão efetiva.
Reforça, ainda, a insatisfação com o fato de
a Lei 12.764/2012, após quatro anos, não
ter sido efetivamente regulamentada. Nesse
VHQWLGR ID] FRUR j FRQVWDWDomR GH TXH RV
CAPs, de fato, não são o local adequado para
os autistas, muito menos para os autistas
adultos.

Otávio Praxedes/CPD

Dep. Carmen Zanotto (PPS/SC).

Otávio Praxedes/CPD

Ilustração de Rodrigo Tramonte, cartunista e
escritor.
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Otávio Praxedes/CPD
Orion Sávio Santos de Oliveira (Ministério da Fazenda), Dep. Eduardo Barbosa (PSDB/MG), Manoel Jorge e Silva Neto (Subprocurador do
0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKR H0DULDGR&DUPR%UDQWGH&DUYDOKR 6HFUHWiULD1DFLRQDOGH$VVLVWrQFLD6RFLDO 

(175$9(63$5$$&21&(66®2'($326(17$'25,$(63(&,$/
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
A Comissão de Defesa dos Direitos das
3HVVRDV FRP 'HÀFLrQFLD SURPRYHX
seminário para debater os entraves para a
concessão de aposentadoria especial da
SHVVRD FRP GHÀFLrQFLD 2 GHEDWH DWHQGHX
ao requerimento de nº 47/2016, de autoria
do deputado Eduardo Barbosa (PSDB/MG)
e subscrito pela deputada Carmen Zanotto
(PPS/SC). Foram convidados: o analista de
3ROtWLFDV GH 3UHYLGrQFLD 6RFLDO GR 0LQLVWpULR
da Fazenda, Sr. Orion Sávio Santos de
Oliveira; o Vice-Presidente da Comissão
GRV 'LUHLWRV GDV 3HVVRDV FRP 'HÀFLrQFLD
do Conselho Federal da OAB, Sr. Joelson
Costa Dias; o Subprocurador do Ministério
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Público do Trabalho, Sr. Manoel Jorge e
Silva Neto; o diretor do Departamento
de Benefícios Assistenciais da Secretaria
1DFLRQDO GH $VVLVWrQFLD 6RFLDO 6U $OODQ
Camello; o coordenador-geral de Promoção
GRV 'LUHLWRV GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD GD
Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa
FRP 'HÀFLrQFLD0- 6U :HGHUVRQ 5XÀQR
dos Santos; a professora da Universidade de
Brasília (UnB), Srª. Livia Barbosa; o coordenador
de Perícias Ocupacionais da Diretoria de
Saúde do Trabalhador do Instituto Nacional
de Seguridade Social (INSS), Sr. Josierton
Cruz Bezerra e o presidente da Associação
Nacional de Médicos Peritos (ANMP), Sr.
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Francisco Eduardo Cardoso.
De acordo com o autor do requerimento
para a realização do seminário, o deputado
Eduardo Barbosa (PSDB/MG), a Lei
Complementar nº 142/2013, regulamenta
D &RQVWLWXLomR )HGHUDO TXDQWR j FRQFHVVmR
de aposentadoria especial aos segurados
FRP GHÀFLrQFLD GR 5HJLPH *HUDO GD
3UHYLGrQFLD 6RFLDO 5*36  $V FRQGLo}HV
SUHYLVWDVQD/HL&RPSOHPHQWDUSUHYrHPTXH
RUHJXODPHQWRGR3RGHU([HFXWLYRGHÀQDR
TXHVHMDGHÀFLrQFLDJUDYHPRGHUDGDHOHYH
SDUD D DYDOLDomR GD SHVVRD FRP GHÀFLrQFLD
no momento que esta solicita a concessão
da aposentadoria especial. O parlamentar
destaca que ainda está pendente a aprovação
GHOHLFRPSOHPHQWDUSDUDGHÀQLURVFULWpULRV
de concessão da aposentadoria especial
do servidor público, segurado do Regime
3UySULR GH 3UHYLGrQFLD 6RFLDO 5336  ´$Wp R
momento, as concessões de aposentadoria
GHVHUYLGRUHVS~EOLFRVWrPVHHIHWLYDGRSRU
meio de Mandado de Injunção, fazendo
com que o segurado tenha que judicializar
uma questão de direito, levando muitos a
terem seus períodos laborais estendidos por
SUD]RV LQGHÀQLGRV H FRPR FRQVHTXrQFLD
agravamento das suas condições funcionais
e de saúde”.
Ainda, durante o seminário, integrantes
GR &RPLWr %UDVLOHLUR GH 2UJDQL]Do}HV

5HSUHVHQWDWLYDVGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLD
entregaram aos deputados manifesto das
entidades contra as mudanças propostas na
UHIRUPDGD3UHYLGrQFLD 3URSRVWDGH(PHQGD
j&RQVWLWXLomR 

Otávio Praxedes/CPD

Otávio Praxedes/CPD

Dep. Eduardo Barbosa (PSDB/MG).

A principal preocupação é relacionada
a mudanças no Benefício da Prestação
Continuada (BPC). O benefício é a garantia
de um salário mínimo mensal ao idoso acima
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GH  DQRV RX DR FLGDGmR FRP GHÀFLrQFLD
cuja renda por pessoa do grupo familiar
seja inferior a um quarto do salário mínimo
vigente. A reforma determina que o valor
GR EHQHItFLR VHMD À[DGR HP OHL HP YH] GH
garantir o valor do mínimo.
O deputado Eduardo Barbosa (PSDB/MG)
informou que integrantes da comissão
colhem assinaturas para uma emenda
UHMHLWDQGRPXGDQoDVQR%3&GRVGHÀFLHQWHV
Barbosa fez um apelo para que as entidades
continuem mobilizadas buscando o apoio de
deputados de suas bases.
O deputado Otávio Leite (PSDB/RJ) destacou
TXH R Q~PHUR GH GHÀFLHQWHV TXH UHFHEHP
R%3&pSHTXHQRDWpRÀQDOGHKDYLD
pouco mais de 180 mil pessoas, a um custo
de cerca de R$ 3 bilhões por ano: “Não vão
cortar 3 bilhões. Vão, na desindexação do
salário mínimo, promover uma diminuição de
10% real, ou seja, cerca de R$ 300 milhões. O
que são R$ 300 milhões num orçamento de
R$ 3,5 trilhões?
Não se deve imaginar que isso vai produzir
XPDSRXSDQoDVLJQLÀFDWLYDSRUTXHQmRYDLH
o efeito de injustiça que provoca é condenar
 PLO GHÀFLHQWHV H  PLO LGRVRV D XPD
LPSRVVLELOLGDGHGHVREUHYLYrQFLDµ
A deputada Rosinha da Adefal (PTdoB/
AL) disse que o manifesto entregue pelas
entidades fortalece o movimento na Câmara
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Otávio Praxedes/CPD

Dep. Otavio Leite (PSDB/RJ).

para não mudar as atuais regras do benefício
continuado.
O vice-presidente da Comissão dos Diretos
GDV 3HVVRDV FRP 'HÀFLrQFLD GR &RQVHOKR
Federal da OAB, Sr. Joelson Costa Dias,
apontou retrocesso nas mudanças: “O
movimento está extremamente mobilizado,
pronto para resistir a qualquer reforma que
VLJQLÀTXH UHWURFHVVR QDV SROtWLFDV VRFLDLV
QRVGLUHLWRVGDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD1yV
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mal conseguimos consolidar o BPC na atual
política e já vem nessa reforma uma ameaça
de desvincular do salário mínimo e aumentar
a idade (no caso do benefício a idosos).”
Igor Carvalho, da Associação Brasiliense de
'HÀFLHQWHV9LVXDLVGHVWDFRXDFDUDFWHUtVWLFD
WHPSRUiULD GR EHQHItFLR ´6RX EHQHÀFLiULR
de prestação continuada, no entanto, o que
SHGLPRVQmRpÀFDUFRPR%3&DYLGDLQWHLUD
Quando falamos em inserção no mercado
GH WUDEDOKR XPD FRLVD HVWi OLJDGD j RXWUD
SRUTXHREHQHItFLRYLVDRDPSDURjVSHVVRDV
que não conseguem prover seu próprio
VXVWHQWR RX R GH VXDV IDPtOLDV SRUTXH WrP
uma vulnerabilidade social. Ninguém quer
ÀFDUHPFDVDjWRDQyVTXHUHPRVWUDEDOKDUµ

Manoel Jorge e Silva Neto, subprocurador
do Ministério Público do Trabalho, lamentou
que haja “uma estratégia no Executivo para
FRQYHQFHUDSRSXODomRµGHTXHD3UHYLGrQFLD
p GHÀFLWiULD ´1mR Ki GpÀFLW QD 3UHYLGrQFLD
(P  H  WLYHPRV UHQ~QFLDV ÀVFDLV
VLJQLÀFDWLYDV GD RUGHP GH 5  ELOK}HV
o que resultou inequivocamente em perda
GH UHFXUVRV SDUD DV iUHDV GH SUHYLGrQFLD
DVVLVWrQFLDHVD~GHµ
Otávio Praxedes/CPD

´1LQJXpPTXHUÀFDUHPFDVDj
WRD1yVTXHUHPRVWUDEDOKDUµ
Igor Carvalho, da Associação Brasiliense de
'HÀFLHQWHV9LVXDLV
Manoel
Jorge e Silva Neto,
subprocurador do Ministério Público do
Trabalho.
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Otávio Praxedes/CPD
9HQFHGRUHVGR3UrPLRFRPSDUODPHQWDUHVTXHOXWDPSHODFDXVDGDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD

35È0,2%5$6,/0$,6,1&/86®2
2 3UrPLR %UDVLO 0DLV ,QFOXVmR p FRQFHGLGR
anualmente a empresas públicas ou
privadas, entes federados (União, estados,
Distrito Federal e municípios), entidades
ou personalidades que tenham realizado
trabalhos ou ações que mereçam destaque
QDLQFOXVmRGHSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
&ULDGRHPHVWH3UrPLRIRLSLRQHLURDR
permitir, pela primeira vez, a participação
da sociedade civil de forma direta e sem
intermediários. Empresas e entidades, como
organizações não-governamentais (ONG’s) e
organizações da sociedade civil de interesse
público (Oscip’s), puderam se inscrever pela
LQWHUQHW HP SURFHVVRV VLPSOLÀFDGRV GH
forma virtual e gratuita.
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2V3DUODPHQWDUHV²'HSXWDGRVH6HQDGRUHV²
também podem indicar uma personalidade,
entidade, empresa, ONG/Oscip ou ente
federado.
A análise dos trabalhos e a concessão do
SUrPLR VmR UHDOL]DGDV SRU XP FRQVHOKR
deliberativo, composto por membros da
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (2º
H  6HFUHWiULRV ² 'HSXWDGR )HOLSH %RUQLHU
e Deputada Mara Gabrilli) e da Comissão
de Defesa dos Direitos das Pessoas com
'HÀFLrQFLD DOpP GH XP UHSUHVHQWDQWH GH
cada partido com assento na Casa.
2V FULWpULRV SDUD FRQFHVVmR GR SUrPLR
baseiam-se nos valores da igualdade de
tratamento e oportunidade, da justiça social,
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GRUHVSHLWRjGLJQLGDGHGDSHVVRDGREHP
estar e de outros presentes na Constituição
Federal e na legislação que preserva os
GLUHLWRVGDSHVVRDFRPGHÀFLrQFLD
Na categoria “Mérito João Ribas”, as empresas
FRQFRUUHUDP DR SUrPLR SURSRUFLRQDOPHQWH
DR Q~PHUR GH SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD
contratadas, divididas da seguinte forma:
empresas com até 99 empregados, com
no mínimo um cargo ocupado; entre 100 e
200 empregados, mínimo de 2% dos cargos
RFXSDGRVSRUSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDHQWUH
201 e 500 empregados, 3% dos cargos; entre
501 e mil empregados, 4% dos cargos; acima
de 1001 empregados, mínimo de 5% dos
cargos.
Nas demais categorias, os concorrentes
disputaram em várias áreas temáticas:
educação; saúde; habilitação e reabilitação;
emprego, trabalho e renda; inovação e
tecnologia; esporte; turismo; cultura e lazer;
WUDQVSRUWHHPRELOLGDGHHDVVLVWrQFLDVRFLDO
2VYHQFHGRUHVGR3UrPLR%UDVLO0DLV,QFOXVmR
no ano de 2016 foram:

$VVRFLDomR6HUUDQDGRV'HÀFLHQWHV)tVLFRV
²/DJHV6&
 $VVRFLDomR GRV 'HÀFLHQWHV )tVLFRV GR
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWH²1DWDO51
 $VVRFLDomR GH $VVLVWrQFLD j &ULDQoD
'HÀFLHQWH $$&'  ² &HQWUR GH 5HDELOLWDomR
Hebe Camargo - Campina Grande, PB; e
 $VVRFLDomR GH 3DLV H $PLJRV GRV
([FHSFLRQDLV $3$( GH&ROLQDV²&ROLQDVGR
Tocantins, TO.
&DWHJRULD  ² 3HUVRQDOLGDGHV H (QWHV
Federados
,QVWLWXWR6mR5DIDHO²%HOR+RUL]RQWH0*
 0HPRULDO GD ,QFOXVmR RV &DPLQKRV GD
3HVVRDFRP'HÀFLrQFLD²6mR3DXOR63
'DQLHO-RVp'LDV$XHU²3RQWD*URVVD35
$OH[*DUFLD²6mR/XL]*RQ]DJD56H
$OLFH5RFKD²6mR&DHWDQRGR6XO63

&DWHJRULD²(PSUHVDV21*·626&,3·6
$QJOR$PHULFDQ0LQpULRGH)HUUR%UDVLO6$
²%HOR+RUL]RQWH0*
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352-(726$35(&,$'26(0
1. 352-(72 '( /(, 1   GD
6U0DUD*DEULOOL - Altera a Lei nº 12.101, de
27 de novembro de 2009, para estabelecer,
como requisito para concessão ou renovação
GR &HUWLÀFDGR GH (QWLGDGH %HQHÀFHQWH
GH $VVLVWrQFLD 6RFLDO &(%$6  DWXDQWH
na área educacional, a demonstração de
cumprimento dos dispositivos da legislação
UHODWLYD jV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD H j
acessibilidade.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PARECER: Pela aprovação.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.

3.
352-(72 '( /(, 1   GD
6U0DUD*DEULOOL - Regulamenta o exercício
GDSURÀVVmRGR$WHQGHQWH3HVVRDOGH3HVVRD
FRP'HÀFLrQFLD
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PARECER: Pela aprovação, com substitutivo.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.

4. 352-(72 '( /(, 1  ² GR
6U $OH[ 0DQHQWH - Dispõe sobre o valor
máximo do veículo adquirido por pessoa com
GHÀFLrQFLD H DXWRUL]D DTXLVLomR GH YHtFXOR
com isenção nos casos de ser vítima de crime
ou acidente com perda total do veículo.
2. 352-(72'(/(,1²GR6U RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO.
Alexandre Leite - Dispõe sobre a isenção total PARECER: Pela aprovação, com substitutivo.
do Imposto sobre Produtos Industrializados - PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.
IPI, na aquisição de fogões de cozinha, forno
de micro-ondas, refrigeradores, congeladores 5. 352-(72 '( /(, 1  ² GD
(freezers), máquinas de lavar roupa, mesmo 6U0DUD*DEULOOL - Concede isenção do IOF
com dispositivos de secagem, e máquinas de LQFLGHQWH VREUH ÀQDQFLDPHQWR GH YHtFXOR
VHFDUSRUSHVVRDVSRUWDGRUDVGHGHÀFLrQFLD DGTXLULGR SRU SHVVRD FRP GHÀFLrQFLD QD
para uso exclusivamente doméstico, e dá forma que estabelece.
RELATOR: Deputado PROFESSOR VICTÓRIO
RXWUDVSURYLGrQFLDV
GALLI.
RELATOR: Deputado MISAEL VARELLA.
PARECER: Pela aprovação, com substitutivo.
PARECER: Pela aprovação, com substitutivo.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.
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9. 352-(72'(/(,1²GR6U
Alan Rick - Altera a Lei n.º 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995, com a redação dada pela
Lei n.º 10.754, de 31 de outubro de 2003,
SDUDLQFOXLURVGHÀFLHQWHVDXGLWLYRVQRJR]R
GREHQHItFLRÀVFDOQDIRUPDTXHHVWDEHOHFH
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA.
PARECER: Pela aprovação deste e dos
Projetos de Lei nº 3258/2015, nº 4647/2016,
nº 4779/2016, nº4936/2016 e nº 5512/2016,
apensados, com substitutivo.
PARECER
APROVADO,
COM
7. 352-(72 '( /(, 1  ² GR COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO.
6U $OEHUWR )UDJD - Altera o Decreto-Lei nº
667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as 10. 352-(72 '( /(, 1  ² GR
Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros 6U $OEHUWR )UDJD  0RGLÀFD R LQFLVR ;,;
Militares dos Estados, dos Territórios e do do art. 4º da Lei nº 7.405, de 1985, que
“torna obrigatória a colocação do Símbolo
'LVWULWR)HGHUDOHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
RELATOR: Deputado SUBTENENTE GONZAGA. Internacional de Acesso em todos os locais
e serviços que permitam sua utilização por
PARECER: Pela aprovação.
SHVVRDV SRUWDGRUDV GH GHÀFLrQFLD H Gi
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.
RXWUDVSURYLGrQFLDVµ
8. 352-(72 '( /(, 1  ² GD RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA.
6U &ODULVVD *DURWLQKR - Altera a Lei de PARECER: Pela aprovação.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
RELATORA:
Deputada
PROFESSORA
11. 352-(72'(/(,1²GD6U
DORINHA SEABRA REZENDE.
Simone Morgado - Altera a Lei nº 10.735, de
PARECER: Pela aprovação, com substitutivo.
11 de setembro de 2003, para aumentar de 10
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.
6. 352-(72 '( /(, 1  ²
GR 6U )ODYLQKR - Reduz as alíquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP,
da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e Imposto sobre
Importação - II, dos produtos fabricados para
XVRSRUSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
RELATOR: Deputado DIEGO GARCIA.
PARECER: Pela aprovação.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.
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14. 352-(72 '( /(, 1  ² GR
6U $OEHUWR )UDJD - Acrescenta parágrafo
único ao art. 12-A da Lei nº 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, que estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção
da acessibilidade das pessoas portadoras de
GHÀFLrQFLD RX FRP PRELOLGDGH UHGX]LGD H
GiRXWUDVSURYLGrQFLDV
RELATORA: Deputada CONCEIÇÃO SAMPAIO.
12. 352-(72 '( /(, 1  ² GR PARECER: Pela aprovação, com emendas.
6U5RPiULR - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional), e a Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 15. 352-(72 '( /(, 1  ² GR
do Adolescente), para dispor sobre educação 6U $UQDOGR )DULD GH 6i - Dispõe sobre
LQFOXVLYDHVREUHDQRWLÀFDomRFRPSXOVyULDGH conteúdos relacionados a acessibilidade de
G~YLGDVUHIHUHQWHVjYLRODomRGHGLUHLWRVGDV SHVVRDV SRUWDGRUDV GH GHÀFLrQFLD RX FRP
FULDQoDVHGRVDGROHVFHQWHVFRPGHÀFLrQFLD mobilidade reduzida nas programações
RELATORA:
Deputada
PROFESSORA veiculadas pela EBC - Empresa Brasil de
Comunicação.
DORINHA SEABRA REZENDE.
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA.
PARECER: Pela aprovação, com emendas.
PARECER: Pela aprovação.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE
(dez) para 20 (vinte) salários mínimos a renda
máxima para que a pessoa física possa obter
crédito com juros subsidiados, para adquirir
bens e serviços de tecnologia assistiva
GHVWLQDGRVDSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
RELATORA: Deputada SORAYA SANTOS.
PARECER: Pela aprovação.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.

13. 352-(72'(/(,1²GR6U
Romulo Gouveia - Dispõe sobre a utilização
de avisos sonoros para atendimento de
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDYLVXDO
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO.
PARECER: Pela aprovação.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.
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16. 352-(72'(/(,1GR6U
3HGUR7DTXHV- Acrescenta parágrafo único
ao art. 3º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro
GH  SDUD OLPLWDU D H[LJrQFLD GH ODXGRV
GH DYDOLDomR SDUD SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD
adquirentes de automóveis com isenção do
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19. 352-(72 '( /(, 1  ² GR
6U 3DXOR 3DLP - Altera o art. 45 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, para permitir
que o valor da aposentadoria do segurado
TXH QHFHVVLWDU GH DVVLVWrQFLD SHUPDQHQWH
de outra pessoa, por razões decorrentes de
GRHQoD RX GHÀFLrQFLD ItVLFD VHMD DFUHVFLGD
de 25% (vinte e cinco por cento).
17. 352-(72'(/(,1²GR6U RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO.
Ronaldo Carletto - Dispõe sobre a isenção PARECER: Pela aprovação deste, do PL
do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) para 2044/2011, do PL 8094/2014, do PL 167/2015
os rendimentos auferidos a qualquer título e do PL 2155/2015, apensados, com
SHORVSDLVGHGHÀFLHQWHVItVLFRVHPHQWDLV
substitutivo, e pela rejeição do PL 5053/2013,
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
apensado.
PARECER: Pela aprovação, com substitutivo.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.
Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI).
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
PARECER: Pela aprovação deste e da emenda
da CSSF e pela rejeição do PL nº 1042/2015,
apensado.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.

18. 352-(72 '( /(, 1  ² GR
6U 0DUFHOR %HOLQDWL - Acrescenta § 3º ao
art. 24 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro
de 1993, para determinar a obrigatoriedade
de o Poder Público fornecer cadeiras
GH URGDV PRWRUL]DGDV jV SHVVRDV FRP
GHÀFLrQFLD VHYHUD TXH DV LQFDSDFLWH D
propulsionar cadeiras convencionais, desde
que comprovem não possuir recursos para
aquisição do equipamento.
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA.
PARECER: Pela aprovação, com substitutivo.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.

20. 352-(72 '( /(, 1  ² GR 6U
Otavio Leite - Estabelece procedimento
facilitador para a acessibilidade na
comunicação telefônica, através de SMP
- Serviço Móvel Pessoal, para pessoa com
GHÀFLrQFLDDXGLWLYDHGDIDODHPFXPSULPHQWR
ao inciso XIV do Art. 24 da Constituição
Federal.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PARECER: Pela aprovação deste, na forma
do substitutivo adotado pela CCTCI, com
subemenda.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.
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21. 352-(72 '( /(, 1  ² GR
6U&DVLOGR0DOGDQHU- Concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
da Contribuição para o Financiamento da
6HJXULGDGH6RFLDO &RÀQV HGDFRQWULEXLomR
para o Programa de Integração Social (PIS) e
para o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (Pasep) incidentes nas
operações com acessórios e adaptações
especiais para serem instalados em veículo
automotor destinado ao uso por pessoa com
GHÀFLrQFLD
RELAROR: Deputado ADAIL CARNEIRO.
PARECER: Pela aprovação deste e pela rejeição
do PL 2325/2015, apensado.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.

23. 352-(72'(/(,1²GR6U
Sóstenes Cavalcante - Altera a Lei nº 10.098,
de 19 de dezembro de 2000, e a Lei 13.146,
de 6 de julho de 2015, para estabelecer que
as praias urbanas deverão dispor de acessos
adaptados para permitir a acessibilidade
GDV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD RX PRELOLGDGH
reduzida.
RELAROR: Deputado OTAVIO LEITE.
PARECER: Pela aprovação deste, na forma do
substitutivo aprovado pela CDU.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.

24. 352-(72 '( /(, 1  ² GR
6U $UQDOGR )DULD GH 6i - Acrescenta art.
$j/HLQGHGHMXOKRGH
para incluir cotas destinadas a pessoas com
22. 352-(72 '( /(, 1  ² GHÀFLrQFLDQRDFHVVRDYDJDVGDUHGHIHGHUDO
GR 6U $UWKXU 9LUJtOLR %LVQHWR - Concede de ensino, em especial para a educação
dedução de imposto de renda para empresas superior pública federal, nos termos em que
TXH FRQWUDWDUHP EHQHÀFLiULRV UHDELOLWDGRV HVSHFLÀFD
RX SHVVRDV SRUWDGRUDV GH GHÀFLrQFLD RELAROR: Deputado OTAVIO LEITE.
em percentuais superiores aos limites PARECER: Pela aprovação.
estabelecidos no art. 93 da Lei nº 8.213, de PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.
24 de julho de 1991.
RELAROR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PARECER: Pela aprovação deste, com 25. 352-(72 '( /(, 1  ² GD
substitutivo.
6U 0DUD *DEULOOL $FUHVFHQWD DUW j /HL Q
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.
7.120, de 1984 - Lei de Execução Penal.
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27. 352-(72'(/(,1GR6U
Luciano Ducci - Isenta do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI a aquisição de
aparelhos de telefonia celular por pessoas
SRUWDGRUDVGHGHÀFLrQFLDYLVXDO
26. 352-(72 '( /(, 1  ² RELATORA: Deputada ZENAIDE MAIA.
GR 6U 0DU[ %HOWUmR - Dispõe sobre a PARECER: Pela aprovação, com emenda.
obrigatoriedade de o Poder Público fornecer PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.
fraldas descartáveis para os idosos e pessoas
FRPGHÀFLrQFLDFRPFRPSURYDGDLQGLFDomR
28. 352-(72'(/(,1GR6U
de uso contínuo.
Celso Jacob - Revoga o Parágrafo Único do
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA.
art. 5º da Lei nº 13.146 de 06 de julho de
PARECER: Pela aprovação.
2015.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.
PROPOSIÇÃO REJEITADA.
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL.
PARECER: Pela aprovação deste e da emenda
adotada pela CSSF.
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE.
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352-(726(075$0,7$d®2
1. 352-(72 '( /(, 1  
6(1$'2 )('(5$/ ² GR 6U $XJXVWR
%RWHOKR - Acrescenta incisos ao art. 59 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
para assegurar o acesso escolar ao educando
FXMD GHÀFLrQFLD R LPSHGH GH IUHTXHQWDU
estabelecimentos de ensino.
2. 352-(72 '( /(, 1  ² GR
6U(GXDUGR%DUERVD- Acrescenta parágrafo
único ao art. 1º da Lei nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003, para estabelecer que a
SHVVRD FRP GHÀFLrQFLD VHMD FRQVLGHUDGD
idosa com idade igual ou superior a quarenta
e cinco anos.
3. 352-(72 '( /(, 1  ² GR
6U 9HQH]LDQR 9LWDO GR 5rJR - Altera a
Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004,
que “Dispõe sobre a oferta e as formas de
DÀ[DomR GH SUHoRV GH SURGXWRV H VHUYLoRV
para o consumidor”.
4. P52-(72 '( /(, 1  ² GD
6U 0DULDQD &DUYDOKR - Dispõe sobre
a dispensa de revista dos portadores de
próteses metálicas por portas magnéticas
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ou dispositivos de segurança semelhantes.
Apensados: PL 4911/2016, PL 6296/2016.
5. 352-(72'(/(,1²GR6U
Marcelo Belinati - Acrescenta o parágrafo
único no art. 57 da Lei nº 13.146, de 6 de julho
de 2015, para determinar que as empresas
que comercializam roupas deverão ter ao
menos um provador adaptado para pessoas
FRPGHÀFLrQFLD$SHQVDGR3/
6. 352-(72 '( /(, 1  ² GD
6U0DUD*DEULOOL- Altera a Lei nº 13.146, de
2015, para garantir o tratamento igualitário
GD SHVVRD FRP GHÀFLrQFLD DXGLWLYD QD
aprendizagem da condução de veículo
automotor em centros de formação de
condutores.
7. 352-(72 '( /(, 1  ² GR
6U5DIDHO0RWWD- Altera o Art. 24, da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
8. 352-(72 '( /(, 1  ² GR
6U$QWRQLR%XOK}HV- Altera a Lei nº 10.098,
de 19 de dezembro de 2000, para dispor
sobre barreiras arquitetônicas em templos
religiosos.
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9. 352-(72 '( /(, 1  ² GR
6U(GXDUGR%DUERVD - Altera o art. 59 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre a formação
PtQLPD GRV SURÀVVLRQDLV GH DSRLR HVFRODU
previstos no art. 28, XVII, da Lei nº 13.146, de
6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira
GH ,QFOXVmR GD 3HVVRD FRP GHÀFLrQFLD
(VWDWXWRGD3HVVRDFRP'HÀFLrQFLD 
10. 352-(72'(/(,1²GR
6U 3DXOR $]L - Dispõe sobre a gratuidade
da renovação do documento de habilitação
SDUD GHÀFLHQWHV DOWHUDQGR D /HL Q 
de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro.
11. 352-(72'(/(,1²GR
6U5{PXOR*RXYHLD - Insere na Declaração
GH1DVFLGR9LYRRWHUPRGHÀFLrQFLD
12. 352-(72'(/(,1²GR6U
Otavio Leite - Institui o dia 14 de dezembro,
como Dia Nacional do Movimento de Vida
Independente.
13. 352-(72'(/(,1²GR
6U3DXOR3DLP - Altera a Lei nº 7.853, de 24
de outubro de 1989, para inserir o incentivo
ao empreendedorismo entre as medidas

GHDSRLRjVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDHSDUD
atualizar a terminologia da lei relativa a essa
clientela.
14. 352-(72'(/(,1²GR6U
9DODGDUHV)LOKR- Altera a Lei nº 10.098, de
19 de dezembro de 2000, para dispor sobre
DDFHVVLELOLGDGHGHSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
ou com mobilidade reduzida a lan houses,
cybercafés e demais estabelecimentos de
prestação de serviços de internet.
15. 352-(72 '( /(, 1  ² GR
6U0DUFHOR%HOLQDWL - Altera a Lei nº 8.069,
de 13 de julho 1990, para garantir direitos
das crianças e adolescentes portadores de
GHÀFLrQFLD FRP PRELOLGDGH SUHMXGLFDGD
acrescentando os parágrafos 3º e 4º no
VHX DUW  GHÀQLQGR HVSHFLÀFDPHQWH R
fornecimento de cadeiras de rodas como
recurso relativo ao tratamento, habilitação
ou reabilitação. Apensado: PL 6674/2016.
16. 352-(72'(/(,1GD
6U,UDFHPD3RUWHOOD- Altera a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes
e bases da educação nacional, para dispor
sobre a acessibilidade ao sistema escolar das
SHVVRDV SRUWDGRUDV GH GHÀFLrQFLD RX FRP
mobilidade reduzida.
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17. 352-(72 '( /(, 1  ²
GD 6U 0DUD *DEULOOL - Institui o auxílioLQFOXVmRDVHUSDJRjSHVVRDFRPGHÀFLrQFLD
que exerça atividade remunerada que a
enquadre como segurada obrigatória do
5HJLPH*HUDOGH3UHYLGrQFLD6RFLDORXFRPR
ÀOLDGD D 5HJLPH 3UySULR GH 3UHYLGrQFLD GH
todas as esferas de Governo.
18. 352-(72'(/(,1²GR
6U 0DUFHOR %HOLQDWL - Institui o Cadastro
1DFLRQDOGH3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDFRPR
medida para facilitar a adoção de medidas
de apoio por parte do poder público
H SURYLGrQFLDV TXH EXVTXHP PHOKRUDU
suas condições, possibilitando ainda, um
atendimento otimizado a esses cidadãos.
19. 352-(72'(/(,1²GD
6U 9DQHVVD *UD]]LRWLQ - Altera a Lei nº
10.098, de 19 de dezembro de 2000, para
determinar que as locadoras de veículos
presentes em aeroportos das capitais
brasileiras disponham de veículos adaptados
jV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD ItVLFD H TXH QR
caso das pessoas com mobilidade reduzida,
os veículos sejam entregues no próprio
aeroporto.
20. 352-(72'(/(,1²GR
6U $UWKXU 9LUJtOLR %LVQHWR - Altera a Lei
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nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para
permitir que doações realizadas a centros de
WUHLQDPHQWRGHFmHVJXLDTXDOLÀFDGRVFRPR
Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público - OSCIP, possam ser deduzidas do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas, nas
FRQGLo}HVTXHHVSHFLÀFD
21. 352-(72'(/(,1²GR
6U -D\PH &DPSRV - Altera a Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Código de
Defesa do Consumidor), para dispor sobre o
fornecimento de versão em áudio de manual
de instruções de produto e de normas de
prestação de serviço.
22. 352-(72'(/(,1²GR6U
Ronaldo Carletto - Altera a Lei nº 13.146, de
6 de julho de 2015, que “Institui a Lei Brasileira
GH ,QFOXVmR GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD
(VWDWXWR GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD  SDUD
GHÀQLURVWLSRVGHGHÀFLrQFLDµ
23. 352-(72'(/(,1²GR6U
Alfredo Nascimento - Acrescenta o inciso
VI ao art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993 - Lei de Licitações, para incluir a
necessidade de empresas com 100 (cem) ou
mais empregadas, preencherem de 2% (dois
por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus
FDUJRVFRPSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDFRPR
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requisito para a habilitação em licitações e
GiRXWUDVSURYLGrQFLDV
24.  352-(72 '( /(, 1 
² GR 6U 3RPSHR GH 0DWWRV - Dispõe
VREUH D FRQFHVVmR GH ÀQDQFLDPHQWR GH
equipamentos corretivos a portadores de
necessidades especiais.

6U )HOLSH %RUQLHU - Obriga o atendimento
SUHIHUHQFLDOQRVHVWDEHOHFLPHQWRVjVSHVVRDV
com Autismo.

25. 352-(72'(/(,1²GD
6U 0RHPD *UDPDFKR - Dispõe sobre a
colocação de brinquedos para portadores
de necessidades especiais em parques,
praças e outras localidades públicas que são
GHVWLQDGRVjSUDWLFDGHHVSRUWHHOD]HU

30. 352-(72 '( /(, 1  ²
GR 6U )HOLSH %RUQLHU - Isenta a cobrança
de impostos de importação de produtos
GHVWLQDGRVDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD

26. 352-(72'(/(,1²GR
6U 0DUFHOR %HOLQDWL - Altera o texto do
caput e do parágrafo único do art. 7º, da Lei
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para
instituir a obrigatoriedade da reserva de
vagas de estacionamento em condomínios
SDUD SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD TXH LPSRUWH
HPGLÀFXOGDGHGHORFRPRomR
27. 352-(72'(/(,1²GR
6U 5HQDWR 0ROOLQJ  0RGLÀFD R &yGLJR
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o
exame de aptidão física e mental da pessoa
FRPGHÀFLrQFLD
28. 352-(72'(/(,1²GR

29. 352-(72'(/(,1²GR6U
,OGRQ0DUTXHV'LVS}HVREUHDFODVVLÀFDomR
GDYLVmRPRQRFXODUFRPRGHÀFLrQFLDYLVXDO

31. 352-(72'(/(,1²GR
6U0DUFRV6RDUHV - Estabelece critérios para
DFDUDFWHUL]DomRGDGHÀFLrQFLDDXGLWLYD
32. 352-(72'(/(,&203/(0(17$51
²GR6U,QGLRGD&RVWD- Altera o
§ 2º. do art. 21 da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre o Plano de Custeio da
3UHYLGrQFLD6RFLDOSDUDHVWDEHOHFHUDOtTXRWD
diferenciada de contribuição para as pessoas
FRP GHÀFLrQFLD LQFOXLQGR RV DXWLVWDV
inscritos como segurados facultativos; insere
o §5º. no art. 48 da Lei 8.213, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre o Plano de Benefícios
GD 3UHYLGrQFLD 6RFLDO SDUD UHGX]LU D LGDGH
mínima para concessão de aposentadoria
SRULGDGHjVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDÀOLDGDV
como segurados facultativos e altera o art.
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20 da Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993
 /HL 2UJkQLFD GH $VVLVWrQFLD 6RFLDO SDUD
LQVHULUQRUROGHEHQHÀFLiULRVRVDXWLVWDV
33. 352-(72'(/(,1²GR
6U$QGUp)LJXHLUHGR- Altera o art. 21-A da
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para
dispor sobre a manutenção do benefício de
prestação continuada para a pessoa com
GHÀFLrQFLDTXHH[HUoDDWLYLGDGHUHPXQHUDGD
inclusive na condição de microempreendedor
individual, com rendimentos de até dois
salários mínimos mensais. Apensados: PL
1662/2015 e PL 1854/2015.
34. 352-(72'(/(,1²GR
6U 5{PXOR *RXYHLD - Acrescenta o art.
$ j /HL Q  GH  GH RXWXEUR GH
 H R DUW $ j /HL Q  GH 
de dezembro de 2000, para criar serviços
WHOHI{QLFRV JUDWXLWRV GH HPHUJrQFLD SDUD R
atendimento a idosos e a pessoas portadoras
GHGHÀFLrQFLDRXFRPPRELOLGDGHUHGX]LGD
35. 352-(72 '( /(, 1  ²
GR 6U 0DUFHOR %HOLQDWL - Acrescenta o
parágrafo único no art. 12 da Lei nº 10.098,
de 19 de dezembro de 2000, para determinar
a obrigatoriedade dos cardápios em Braille
nos bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis
e estabelecimentos similares.
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36. 352-(72'(/(,1²GR
6U &DUORV %H]HUUD - Altera o art. 126 da
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei
de Execução Penal), para que o condenado
FRP GHÀFLrQFLD SRVVD UHPLU SDUWH GR
tempo de execução de pena quando o seu
cumprimento se der em estabelecimento
prisional não dotado de acessibilidade e dá
RXWUDVSURYLGrQFLDV
37. 352-(72'(/(,1²GR
6U$UQDOGR)DULDGH6i - Acrescenta artigo
j/HLQGHGHMXOKRGHTXH
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
FRP 'HÀFLrQFLD (VWDWXWR GD 3HVVRD FRP
'HÀFLrQFLD SDUDVREUHD6HPDQDGH,QFOXVmR
GD3HVVRDFRP'HÀFLrQFLDQR7UDEDOKRHQR
Emprego.
38. 352-(72'(/(,1²GR
6U3URIHVVRU6pUJLRGH2OLYHLUD - Obriga as
empresas prestadoras do serviço de telefonia
DFDGDVWUDUHPSHVVRDLQGLFDGDSHORGHÀFLHQWH
DXGLWLYRVXUGRPXGRRXYLVXDOSDUDÀQVGH
representação ou teleatendimento.
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5(48(5,0(1726
 5(48(5,0(172 1   GD 6U
&DUPHQ =DQRWWR - Requer a realização
GH $XGLrQFLD 3~EOLFD SDUD GLVFXVVmR H
aprofundamento do orçamento e das metas
ItVLFDV DWLQHQWHV jV SROtWLFDV S~EOLFDV GR
JRYHUQRIHGHUDOGHVWLQDGDVjSURPRomRGRV
GLUHLWRVGDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
Aprovado em 11/05/16.
 5(48(5,0(172 1  ² GR 6U
Eduardo Barbosa - Requer a realização do
Seminário “Transversalidade nas políticas
sociais: arranjos institucionais e seus
GHVDÀRVµ
Aprovado em 11/05/16.
 5(48(5,0(172 1  
GR 6U (GXDUGR %DUERVD - Requer a
criação de Subcomissão Permanente de
Acompanhamento da Implementação da
Convenção da ONU sobre os Direitos da
3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD H GR &RPLWr GR
Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa
FRP 'HÀFLrQFLD  &DGDVWUR,QFOXVmR H GD
$YDOLDomR8QLÀFDGDGD'HÀFLrQFLD
Aprovado em 11/05/16.
 5(48(5,0(172 1   GR 6U

Eduardo Barbosa - Requer a realização de
seminário para debater os entraves para a
concessão de aposentadoria especial da
SHVVRDFRPGHÀFLrQFLD
Aprovado em 11/05/16.
 5(48(5,0(172 1  ² GR 6U
Professor Vistório Galli- Requer que esta
&RPLVVmR UHDOL]H $XGLrQFLD 3~EOLFD SDUD
WUDWDU GD 5HVROXomR GD $JrQFLD %UDVLOHLUD
de Aviação Civil (ANAC) nº 280/2013, que
GLVS}H VREUH RV SURFHGLPHQWRV UHODWLYRV j
acessibilidade de pessoas com mobilidade
reduzida.
Aprovado em 11/05/16.
 5(48(5,0(172 1  ² GR 6U
Eduardo Barbosa - Requer a realização
GH DXGLrQFLD S~EOLFD SDUD GHEDWHU D
regulamentação do direito ao “aprendizado
ao longo de toda a vida” previsto na
Convenção da ONU sobre os Direitos das
3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLD
Aprovado em 18/05/16.
 5(48(5,0(172 1  ² GD 6U
=HQDLGH 0DLD - Requer a realização de
$XGLrQFLD 3~EOLFD SDUD GHEDWHU R WHPD
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“Zika Vírus e Microcefalia”, nesta Comissão,
em conjunto com a Secretaria da Mulher,
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
e Comissão de Seguridade Social e Família.
Aprovado em 18/05/16.
 5(48(5,0(172 1  ² GR 6U
Professor Vistório Galli - Requer realização
GH $XGLrQFLD 3~EOLFD FRP R ,QVWLWXWR
%UDVLOHLUR GH *HRJUDÀD H (VWDWtVWLFD  ,%*(
SDUDGLVFXWLUD'HÀFLrQFLDQR%UDVLO
Aprovado em 18/05/16.
 5(48(5,0(172 1  ² GD 6U
&DUPHQ =DQRWWR - Requer a criação de
Subcomissão Especial para Monitoramento
do Plano Nacional de Enfretamento da
Microcefalia.
Aprovado em 01/06/16.
 5(48(5,0(172 1  ² GR
6U 3URIHVVRU 9LVWyULR *DOOL - Requer
UHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDGHEDWHU
políticas públicas voltadas para pessoas
diagnosticadas com Síndrome de Asperger.
Aprovado em 01/06/16.
 5(48(5,0(172 1  ² GR
6U 9DODGDUHV )LOKR - Solicita a realização
GH $XGLrQFLD 3~EOLFD FRP DV HQWLGDGHV
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FRQYLGDGDV HVSHFLÀFDGDV DEDL[R SDUD
debater a acessibilidade das pessoas com
GHÀFLrQFLDQDVREUDVS~EOLFDVQR%UDVLO
Aprovado em 01/06/16.
5(48(5,0(1721²GD6U
&DUPHQ =DQRWWR - Requer a realização de
$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDGHEDWHURPRGHORGH
clínica-escola para as pessoas com autismo,
como uma forma inovadora e transversal de
gestão das políticas públicas.
Aprovado em 01/06/16.
5(48(5,0(1721²GD6U
&DUPHQ =DQRWWR - Requer a realização de
$XGLrQFLD 3~EOLFD SDUD GHEDWHU DV SROtWLFDV
GHDVVLVWrQFLDVRFLDOVD~GHHHGXFDomRSDUD
as pessoas com transtorno do espectro
autista adulta.
Aprovado em 01/06/16.
5(48(5,0(1721²GR6U
Professor Vistório Galli - Requer realização
GH$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDGHEDWHUDLQFOXVmR
H R DFHVVR GH SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD QD
Internet.
Aprovado em 15/06/16.
 5(48(5,0(172 1  ² GD
6U(ULND .RND\ - Requer a realização
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GH $XGLrQFLD 3~EOLFD QHVWD &RPLVVmR GRV
'LUHLWRV GDV 3HVVRDV FRP 'HÀFLrQFLD FRP
YLVWDV D GLVFXWLU D LQFLGrQFLD GD $LGV QDV
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
Aprovado em 06/07/16.
 5(48(5,0(172 1  ² GR
6U 3URIHVVRU 9LVWyULR *DOOL - Requer que
esta Comissão de Defesa dos Direitos das
3HVVRDV FRP 'HÀFLrQFLD H R 3URJUDPD GH
Acessibilidade da Câmara dos Deputados
colaborem com a organização da Copa Brasil
GH ;DGUH] SDUD 'HÀFLHQWHV 9LVXDLV  (WDSD
Centro Norte, viabilizando, inclusive, uma
visita dos participantes do campeonato ao
Congresso Nacional.
Aprovado em 06/07/16.
 5(48(5,0(172 1  ² GR
6U 2WDYLR /HLWH - Requer a realização de
$XGLrQFLD 3~EOLFD SDUD GHEDWHU R HVSRUWH
paralímpico e os Jogos Paralímpicos de 2016.
Aprovado em 13/07/16.
 5(48(5,0(172 1  ² GR
6U 'LHJR*DUFLD - Requer a realização de
$XGLrQFLD 3~EOLFD SDUD GHEDWHU D DWURÀD
muscular espinhal.
Aprovado em 13/07/16.

 5(48(5,0(172 1  ² GR
6U 2WDYLR /HLWH - Requer a realização de
$XGLrQFLD 3~EOLFD SDUD GHEDWHU RV  DQRV
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que
estabeleceu cotas no mercado de trabalho
SDUDSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
Aprovado em 13/07/16.
5(48(5,0(1721²GR6U
Eduardo Barbosa - Sugere o aumento do
valor máximo de veículo a ser adquirido com
LVHQomRGR,&06SRUSHVVRDFRPGHÀFLrQFLD
Aprovado em 13/07/16.
 5(48(5,0(172 1  ² GR
6U 2WDYLR /HLWH - Requer a realização de
$XGLrQFLD 3~EOLFD SDUD GHEDWHU D GLVWURÀD
muscular de Duchenne.
Aprovado em 13/07/16.
 5(48(5,0(172 1  ² GD
6U (ULND .RND\ - Requer a realização de
DXGLrQFLD S~EOLFD SDUD GLVFXWLU D LQFOXVmR
das pessoas com transtornos mentais na Lei
GH ,QFOXVmR GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD /HL
13.146/15).
Aprovado em 30/08/16.
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 5(48(5,0(172 1  ²
GR6U
(GXDUGR %DUERVD - Requer a
UHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDGHEDWHU
D PHWRGRORJLD XWLOL]DGD SDUD FODVVLÀFDU D
GHÀFLrQFLDHRJUDXGHIXQFLRQDOLGDGHjOX]
da Lei Brasileira de Inclusão (LBI).
Aprovado em 30/08/16.
5(48(5,0(1721²GD6U
3URIHVVRDUD 'RULQKD 6HDEUD 5H]HQGH 5HTXHU D UHDOL]DomR GH $XGLrQFLD 3~EOLFD
com o tema “Políticas de inclusão no mundo
do trabalho de pessoas com doenças
musculoesqueléticas”.
Aprovado em 30/08/16.
5(48(5,0(1721²GD6U
(ULND.RND\ - Requer a realização de atividade
comemorativa em alusão ao Dia Nacional de
/XWDGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDGLDGH
setembro.
Aprovado em 30/08/16.
5(48(5,0(1721²GR6U
Adail Carneiro - Requer a realização de
DXGLrQFLDS~EOLFDSDUDGHEDWHUVREUHDRIHUWD
de veículo adaptado para o treinamento de
SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD SHORV &HQWURV GH
Formação de Condutores.
Aprovado em 23/11/16.
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5(48(5,0(1721²GR6U
Eduardo Barbosa - Requer realização de
$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDGLVFXWLURGLDJQyVWLFR
e tratamento da esclerose múltipla no Brasil.
Aprovado em 11/10/16.
 5(48(5,0(172 1  ² GD
6U&DUPHQ=DQRWWR - Requer a realização
GH $XGLrQFLD 3~EOLFD SDUD GHEDWHU D
obrigatoriedade
de
os
interessados
comprovarem o cumprimento da Lei de
&RWDVGDVYDJDVGHVWLQDGDVjVSHVVRDVFRP
GHÀFLrQFLD FRPR UHTXLVLWR GH KDELOLWDomR
nos processos licitatórios.
Aprovado em 11/10/16.
 5(48(5,0(172 1  ² GR
6U 2WDYLR /HLWH - Requer a realização
GH $XGLrQFLD 3~EOLFD SDUD D GLVFXVVmR
da concessão de isenção de imposto de
renda para a remuneração auferida por
trabalhadores da ativa com doenças graves
ou que tenham dependentes nesta condição.
Aprovado em 11/10/16.
 5(48(5,0(172 1  ² GR
6U 2WDYLR /HLWH - Requer a realização
GH DXGLrQFLD S~EOLFD SDUD GHEDWHU D
regulamentação do Passe Livre Aéreo.
Aprovado em 11/10/16.
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5(48(5,0(1721²GD6U
(ULND.RND\5HTXHUDUHDOL]DomRGHDXGLrQFLD
pública para discutir o desenvolvimento e
a implementação de ações e programas
voltados para garantir o atendimento
integral na rede pública de saúde de crianças
com desordens neurológicas decorrentes da
VtQGURPHFRQJrQLWDGR]LND
Aprovado em 11/10/16.

$XGLrQFLD 3~EOLFD SDUD GHEDWHU DVSHFWRV
UHODFLRQDGRVjPLFURFHIDOLDHRVXUWRGH]LND
no Brasil, e as políticas públicas relacionadas
ao tema.
Aprovado em 23/11/16.

5(48(5,0(1721²GD6U
5RVLQKDGD$GHIDO- Requer a realização de
DXGLrQFLDS~EOLFDSDUDWUDWDUGDVGLÀFXOGDGHV
HQIUHQWDGDVSHODVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDH
 5(48(5,0(172 1  ² GD RXPRELOLGDGHUHGX]LGD1RFDVRHVSHFtÀFR
6U (ULND .RND\ - Requer a realização de dos portadores de nanismo.
DXGLrQFLD S~EOLFD SDUD GLVFXWLU D QRWD GH Aprovado em 23/11/16.
SURWHVWR H UHTXHULPHQWR GH SURYLGrQFLDV
entregue a esta Comissão pela Marcha das 5(48(5,0(1721²GD6U
3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDQRGLD1DFLRQDOGH 5RVLQKDGD$GHIDO - Requer a realização de
DXGLrQFLDS~EOLFDSDUDWUDWDUGDVGLÀFXOGDGHV
/XWDGDV3HVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
enfrentadas pelas pessoas portadoras de
Aprovado em 11/10/16.
ÀVVXUDVOiELRSDODWDO OiELRVOHSRULQRV 
 5(48(5,0(172 1  ² GR 6U Aprovado em 23/11/16.
Eduardo Barbosa - Requer a realização
GH DXGLrQFLD S~EOLFD SDUD GHEDWHU D
acessibilidade das moradias do Programa
Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, em
conjunto com a Comissão dos Direitos da
Pessoa Idosa.
Aprovado em 11/10/16.

5(48(5,0(1721²GD6U
5RVLQKDGD$GHIDO- Requer a realização de
Seminário da Comissão de Defesa dos Diretos
GDV3HVVRDFRP'HÀFLrQFLDHPFRQMXQWRFRP
a Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa
FRP 'HÀFLrQFLD GR 0LQLVWpULR GD -XVWLoD H
&LGDGDQLD D ÀP GH GHEDWHU RV DYDQoRV GD
 5(48(5,0(172 1  ² GR Lei Brasileira de Inclusão (LBI).
6U 'LHJR *DUFLD - Requer a realização de Aprovado em 23/11/16.
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 5(48(5,0(172 1  ² GD
6U (ULND .RND\ - Requer a realização de
atividades comemorativas em alusão ao Dia
,QWHUQDFLRQDOGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDQD
CPD.
Aprovado em 23/11/16.

Social; da Saúde; e do Trabalho e Emprego.
Aprovado em 30/11/16.

 5(48(5,0(172 1  ² GR 6U
Eduardo Bolsonaro - Requer realização de
$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDGHEDWHUDLQFLQGrQFLD
e os problemas causados pelas doenças
5(48(5,0(1721²GD6U reumáticas no país.
5RVLQKD GD $GHIDO - Requer a realização Aguardando deliberação.
GH DXGLrQFLD S~EOLFD HP FRQMXQWR FRP D
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
e Secretaria da Mulher da Câmara dos 5(48(5,0(1721²GD6U
Deputados, para debater o tema “A múltipla 5RVLQKDGD$GHIDO - Requer a realização de
YXOQHUDELOLGDGH GD PXOKHU FRP GHÀFLrQFLD Seminário da Comissão de Defesa dos Diretos
GLDQWH GH VLWXDo}HV GH DEXVR H YLROrQFLD GDV3HVVRDFRP'HÀFLrQFLDDÀPGHGHEDWHU
´$3URSRVWDGH(PHQGDj&RQVWLWXLomR 3(& 
doméstica”.
nº 287 de 2016, que trata da Reforma da
Aprovado em 30/11/16.
3UHYLGrQFLD PDLV HVSHFLÀFDPHQWH VREUH D
desvinculação do valor do salário mínimo ao
5(48(5,0(1721²GD6U valor do Benefício de Prestação Continuada5RVLQKD GD $GHIDO  - Requer a realização %3&HDVVXQWRVUHODFLRQDGRVjGHÀFLrQFLD´
GH DXGLrQFLD S~EOLFD SDUD GLVFXWLU VREUH R Aguardando deliberação.
Tratado de Marraqueche.
Aprovado em 30/11/16.
5(48(5,0(1721²GD6U
5RVLQKD GD $GHIDO - Requer o envio de
Requerimentos de Informação da Comissão
de Defesa dos Direitos das Pessoas com
'HÀFLrQFLD DRV 0LQLVWpULRV GD 3UHYLGrQFLD
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25d$0(172
No ano de 2016, a Comissão de Defesa dos
'LUHLWRV GDV 3HVVRDV FRP 'HÀFLrQFLD ² &3'
DSURYRX WUrV HPHQGDV GH LQFOXVmR GH PHWD
ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO/2017).
$/'2GHÀQHDVJUDQGHVOLQKDVGRRUoDPHQWR
e regulamenta a sua preparação, indicando
as despesas prioritárias e como elas devem
ser organizadas.
As emendas aprovadas priorizaram:
- a Infraestrutura para a educação básica;
 R DSRLR j DOIDEHWL]DomR j HGXFDomR GH
jovens e adultos e a programas de elevação
da escolaridade;
- a estruturação da rede de serviços de
proteção social especial.
A prioridade estabelecida pela Comissão
SDUD DV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD IRL D
UHJXODPHQWDomR GDV WUDQVIHUrQFLDV GH
recursos públicos para a realização de
projetos de interesse público por entidades
VHP ÀQV OXFUDWLYRV TXH DWXDP QD iUHD GH
DVVLVWrQFLDVRFLDOVD~GHHHGXFDomR
A
Comissão aprovou ,também, quatro
emendas ao Orçamento, no total de setecentos
e cinquenta e um milhões e setenta e sete mil
UHDLVSDUDDVSROtWLFDVGHDWHQomRjVSHVVRDV
FRP GHÀFLrQFLD 3DUODPHQWDUHV PHPEURV

da Comissão ouviram integrantes dos
Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento
6RFLDO H &RPEDWH j )RPH GD (GXFDomR H
GD -XVWLoD H &LGDGDQLD SDUD GHÀQLU DV iUHDV
prioritárias, buscando amenizar os cortes
orçamentários que deveriam impactar nas
SROtWLFDV GH DWHQGLPHQWR jV SHVVRDV FRP
GHÀFLrQFLD
2 )XQGR 1DFLRQDO GH $VVLVWrQFLD 6RFLDO
(FNAS) foi contemplado com uma emenda
de cem milhões para apoio aos serviços
de Proteção Social Especial, viabilizando a
melhoria da estrutura física das unidades
prestadoras, a aquisição de material
necessário para a prestação do serviço, bem
FRPR D DPSOLDomR GR DFHVVR DR VHUYLoR jV
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
Na área de educação, a comissão aprovou
emenda no valor de trezentos milhões de
UHDLV UHIHUHQWH j ,QIUDHVWUXWXUD SDUD D
Educação Básica, visando a ampliação, a
reforma e a adequação dos espaços escolares,
bem como a aquisição de equipamentos e
mobiliário.
Para a área da saúde, foi aprovada emenda de
trezentos e um milhões e setenta e sete mil
UHDLV SDUD R ÀQDQFLDPHQWR GD HVWUXWXUDomR
H PDQXWHQomR GD DVVLVWrQFLD HVSHFLDOL]DGD
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j VD~GH GDV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD
para o apoio e a expansão dos serviços
habilitados que realizam procedimentos de
alta complexidade - Centros Especializados
em Reabilitaçao - e para a aquisição de
transportes adaptados.

Ademais, aprovou-se emenda de cinquenta
milhões de reais, destinada ao Ministério
GD-XVWLoDH&LGDGDQLDDÀPGHIRUWDOHFHUD
promoção e a defesa dos direitos das pessoas
FRPGHÀFLrQFLD
Otávio Praxedes/CPD

Parlamentares membros da Comissão deliberam as propostas de emendas ao Orçamento.
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&20$3$/$95$

“

Prezados amigos,

Na oportunidade em que presidi a Comissão de Defesa dos Diretos das Pessoas com
'HÀFLrQFLDWLYHRSULYLOpJLRGHPHDSUR[LPDUGHWHPDVWmRUHOHYDQWHVSDUDWRGDDVRFLHGDGH
brasileira. Mais que legislar, a Comissão tem por objetivo discutir e esclarecer assuntos de
PRGRSOXUDOHYLGHQFLDQGRDLPSRUWkQFLDGHVXDH[LVWrQFLD$VSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDD
cada dia, são capazes de realizar mais e melhor na conformidade de suas limitações. Como
exemplo desse reconhecimento progressivo, os jogos Paralímpicos, realizados no ano de
2016 no Brasil, foram motivo de orgulho para todos nós.

'HSXWDGR)HGHUDO(GXDUGR%ROVRQDUR 36&63 

“

&RPRXPGRVDXWRUHVGRSURMHWRTXHGHXRULJHPj&RPLVVmRÀFRPXLWRIHOL]H
satisfeita ao ver que pudemos debater e votar temas importantes que fazem a diferença
SDUDPLOK}HVGHEUDVLOHLURV$SRVHQWDGRULDHVSHFLDOGDSHVVRDFRPGHÀFLrQFLDHRXWUDV
TXHVW}HVSUHYLGHQFLiULDVDXWLVPRPLFURFHIDOLDDPLRWURÀDGRHQoDVUDUDVHGXFDomRVD~GH
trabalho e manutenção de direitos são alguns dos temas que precisamos manter em pauta
QRSUy[LPRDQR1HVVHVGRLVDQRVGHH[LVWrQFLDD&RPLVVmRWHPFXPSULGRVHXSDSHOFRP
H[FHOrQFLD

'HSXWDGD)HGHUDO0DUD*DEULOOL 36'%63 
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“

O ano de 2016 foi de consolidação para a Comissão de Comissão de Defesa dos
'LUHLWRV GDV 3HVVRDV FRP 'HÀFLrQFLD ² &3' GD TXDO IXL  9LFH3UHVLGHQWH )DoR TXHVWmR
de destacar aqui o excelente trabalho prestado por todos os parlamentares membros dessa
Comissão, sempre envolvidos com os mais variados temas que debatemos durante o ano de
2016.
Faço aqui uma breve retrospectiva dos trabalhos que realizamos nesse ano.
Concretizamos um Seminário sobre os entraves para a concessão de aposentadoria
HVSHFLDOGDSHVVRDFRPGHÀFLrQFLDHYHQWREDVWDQWHSUHVWLJLDGRDLQGDPDLVFRPDDVFHQVmRGR
WHPDHRHQYLRGD5HIRUPDGD3UHYLGrQFLD 3(& SDUDDQiOLVHGR&RQJUHVVR1DFLRQDO
'XUDQWH R 6HPLQiULR LQWHJUDQWHV GR &RPLWr %UDVLOHLUR GH 2UJDQL]Do}HV 5HSUHVHQWDWLYDV
GDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDHQWUHJDUDPDRVGHSXWDGRVPDQLIHVWRGDVHQWLGDGHVFRQWUDDV
PXGDQoDV SURSRVWDV QD UHIRUPD GD 3UHYLGrQFLD 2 6HPLQiULR GHEDWHX WHPDV LPSRUWDQWHV
FRPRPHUFDGRGHWUDEDOKRSDUDDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD%HQHItFLRGH3UHVWDomR&RQWLQXDGD
(BPC) e Auxílio-Inclusão.

7DPEpPUHDOL]DPRVDXGLrQFLDVS~EOLFDVLPSRUWDQWHVTXHQRVDMXGDUDPDHQWHQGHUGH
IRUPDPDLVFODUDDOJXQVSUREOHPDVHQIUHQWDGRVSHODVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD'HEDWHPRV
SRUH[HPSORVREUHDDWURÀDPXVFXODUHVSLQKDO $0( HVREUHDHVFOHURVHP~OWLSODGRHQoDV
que afetam muitos brasileiros.

2XWUDDXGLrQFLDS~EOLFDGHGHVWDTXHIRLDUHDOL]DGDHPFRQMXQWRFRPDVFRPLVV}HVGH
Seguridade Social e Família; e de Trabalho, de Administração e Serviço Público, que debateu
DPHWRGRORJLDXWLOL]DGDSDUDFODVVLÀFDUDGHÀFLrQFLDHRJUDXGHIXQFLRQDOLGDGHjOX]GD/HL
%UDVLOHLUDGH,QFOXVmR /%,(VWDWXWRGD3HVVRDFRP'HÀFLrQFLD/HL 

'HEDWHPRVDLQGDVREUH=LND9tUXVHPLFURFHIDOLDWHPDTXHDLQGDDÁLJHQRVVDSRSXODomR
VREUHLQFOXVmRHRDFHVVRGHSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDjLQWHUQHWTXHSRGHDMXGDUQDDXWRQRPLD
GHVVDVSHVVRDVVREUHDEXVRHYLROrQFLDGRPpVWLFDHPPXOKHUFRPGHÀFLrQFLDWHPDGHOLFDGR
mas que precisa ser debatido e combatido, entra tantos outros temas de relevância.
Inúmeros projetos importantes foram aprovados esse ano, entre eles, o PL 2761/2015,
TXH FRQFHGH GHGXomR GH LPSRVWR GH UHQGD SDUD HPSUHVDV TXH FRQWUDWDUHP EHQHÀFLiULRV
UHDELOLWDGRVRXSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDHPSHUFHQWXDLVVXSHULRUHVDRVOLPLWHVHVWDEHOHFLGRV
HP/HLR3URMHWRGH/HLTXHUHJXODPHQWDRH[HUFtFLRGDSURÀVVmRGR$WHQGHQWH
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3HVVRDO GH 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD R 3URMHWR GH /HL  TXH REULJD R SRGHU S~EOLFR
D IRUQHFHU IUDOGDV GHVFDUWiYHLV SDUD RV LGRVRV H SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD FRP FRPSURYDGD
indicação médica de uso contínuo; o PL 5055/2016, que obriga as escolas públicas e particulares
DPDWULFXODUHPDOXQRVFRPGHÀFLrQFLDLQGHSHQGHQWHPHQWHGDFRQGLomRItVLFDVHQVRULDORX
intelectual que apresentem, sem a cobrança de valores adicionais nas mensalidades, anuidades
e matrículas; e o PL 4645/2016, que isenta os produtos assistivos fabricados para uso das
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDFRPRFDGHLUDVGHURGDVPXOHWDVyUWHVHVHSUyWHVHVGRSDJDPHQWR
de quatro tributos.

(QÀP R DQR GH  IRL GH PXLWR WUDEDOKR GHVVD &RPLVVmR WmR LPSRUWDQWH TXH VH
propõe a construir um diálogo permanente com a sociedade e com todos os Poderes da
5HS~EOLFDSDUDJDUDQWLURVGLUHLWRVGDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDQR%UDVLO
Abraço fraterno,

'HSXWDGR)HGHUDO(GXDUGR%DUERVD 36'%0* 

“

A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos.
Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei.
Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar”.
(Eduardo Galeano)
“Não é possível construir uma sociedade justa e democrática sem levar em consideração
TXHGDSRSXODomREUDVLOHLUDFRQYLYHFRPDOJXPWLSRGHGHÀFLrQFLDVHPFULDUSROtWLFDV
S~EOLFDVGHDFHVVLELOLGDGH$&RPLVVmRGH'HIHVDGRV'LUHLWRVGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDp
fundamental, porque assegura a centralidade e a prioridade dos direitos fundamentais para o
exercício da condição humana. Direitos que envolvem o conjunto da sociedade, porque se eu
QmRWHQKRXPDVRFLHGDGHDFHVVtYHOHXHVWRXFRQGHQDQGRDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDDXPD
prisão”

'HSXWDGD)HGHUDO(ULND.RND\ 37') 
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“

Em 2016 tive a oportunidade de retomar meu mandato na Câmara Federal e
IRUWDOHFHUDOXWDSHODGHIHVDGRVGLUHLWRVGD3HVVRDFRP'HÀFLrQFLDWHPiWLFDTXHVHPSUH
foi a minha principal bandeira de atuação.
Destaco a realização, através da parceria com a equipe técnica e demais parlamentares
membros da CPD, de debates importantes, como: - “Autonomia e Direitos para Todos”,
VREUHDUHJXODPHQWDomRHDDSOLFDomRGDOHJLVODomRSDUDSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD´0tGLD
H'HÀFLrQFLDµH´$P~OWLSODYXOQHUDELOLGDGHGD0XOKHUFRP'HÀFLrQFLDµ
Propusemos, ainda, novos debates: sobre o Tratado de Marraqueche e os impactos da
3URSRVWDGH5HIRUPDGD3UHYLGrQFLD6RFLDOSDUDDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDTXHGHYHP
ocorrer logo no início de 2017.
Esses debates foram e são importantes para promover uma maior compreensão,
mobilizar, promover a defesa da dignidade, dos direitos e o bem-estar das pessoas com
GHÀFLrQFLD

'HSXWDGD)HGHUDO5RVLQKDGD$GHIDO 37GR%$/ 

“

(PPLQKDDYDOLDomRD&RPLVVmRGH'HIHVDGRV'LUHLWRVGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLD
WHYHHPXPDQRLQWHQVRHSURGXWLYRFRPUHDOL]DomRGHYiULRVGHEDWHVHDXGLrQFLDV
públicas e apreciação de projetos importantes. O conjunto de parlamentares, amparados
pela atuação dos servidores da comissão, tem se superado na missão de receber, avaliar
H LQYHVWLJDU GHQ~QFLDV UHODWLYDV j DPHDoD RX j YLRODomR GRV GLUHLWRV GDV SHVVRDV FRP
GHÀFLrQFLDFRPRDFRPSDQKDUSHVTXLVDVHHVWXGRVFLHQWtÀFRVHFRODERUDUFRPHQWLGDGHV
não governamentais, nacionais e internacionais, que atuem na defesa dos direitos das
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
Em meio a tantas iniciativas valiosas, particularmente, destaco aprovação do projeto
de lei nº 217/2015, de minha autoria, que amplia as possibilidades de inclusão de pessoas
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FRP GHÀFLrQFLD RX GH LGRVRV FRPR GHSHQGHQWHV QD GHFODUDomR GR LPSRVWR GH UHQGD
A matéria ainda tramitará em outras instâncias da Câmara dos Deputados, no entanto,
HVWDPRV RWLPLVWDV GH TXH ORJUDUi r[LWR H VH WUDQVIRUPDUi QXPD OHJLVODomR SHUWLQHQWH H
EHQpÀFDDRSDtV
Também ressalto a tramitação do Projeto de Lei nº 3729/2015 (que acrescenta o
LQFLVR9,DRDUWGD/HLGHGHMXQKRGH²/HLGH/LFLWDo}HV $SURSRVWD
GHÀQHDQHFHVVLGDGHGHHPSUHVDVFRPFHPRXPDLVHPSUHJDGDVSUHHQFKHUHPGHD
GRVVHXVFDUJRVFRPSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDFRPRUHTXLVLWRSDUDDKDELOLWDomRHP
licitações. Sou relatora da matéria e tenho o compromisso de contribuir com o melhor
texto.

2XWURPRPHQWRPDUFDQWHGDFRPLVVmRIRLDUHDOL]DomRHPGH]HPEURGDDXGLrQFLD
pública para debater o modelo de clínica-escola para pessoas com autismo e discutir
políticas públicas voltadas para pessoas com Síndrome de Asperger.
O depoimento do cartunista Rodrigo Tramonte emocionou todos os presentes. Nas palavras
GRDUWLVWDRSUREOHPDQmRpVHUDXWLVWD'HDFRUGRFRPHOHRGHVDÀRpYLYHUQXPPXQGR
em que nem todos conhecem o que é o autismo.
Portanto, a atividade da comissão é relevante quando se propõe a levantar o véu do
SUHFRQFHLWRHGHVFRQKHFLPHQWRTXHDLQGDH[LVWHPHPUHODomRjVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
no Brasil. Temos muito a contribuir, até porque faz parte da razão de existir da comissão o
papel de construir um diálogo permanente com a sociedade e com o Poder Executivo para
JDUDQWLURVGLUHLWRVGDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDQR%UDVLO
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&RPLVVmRGH'HIHVDGRV'LUHLWRVGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLD

“

)LFRPXLWRIHOL]HPVHUPHPEURGD&RPLVVmRGH'HIHVDGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLD
tendo em vista que essa comissão abre um espaço grande no sentido de dar visibilidade aos
SUREOHPDVHVROXo}HVSDUDDVGHÀFLrQFLDVDSUHVHQWDGDVSRUGDSRSXODomREUDVLOHLUD
3RURXWURODGRSDUWLPRVGRSULQFtSLRTXHRHVWDGRSRGHPLQLPL]DUHVVDVGHÀFLrQFLDVFRP
adoção de medidas que venham a facilitar e melhorar a vida desse segmento da sociedade
brasileira.
Podemos citar alguns exemplos: 1) se eu precisar de cadeira de rodas para me locomover,
HVHWRGRVRVDPELHQWHVTXHIRUWLYHUDFHVVLELOLGDGHHVVDGHÀFLrQFLDSUDWLFDPHQWHQmRYDL
existir; 2) se os meios de comunicação, cultura e lazer, apresentarem em toda sua programação
MDQHODGHOLEUDVOHJHQGDHGXEODJHPDGHÀFLrQFLDYLVXDOHDXGLWLYDWHULDLPSDFWRPtQLPR
nessas pessoas.

eGHVLQJXODULPSRUWkQFLDUHDÀUPDUTXHPHVLQWRKRQUDGDSRUWHUWLGRDRSRUWXQLGDGH
GHUHODWDUSURMHWRVTXHOHYDUDPFLGDGDQLDSDUDSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDHHQWUHYiULRVTXH
relatei e que foram aprovados nesta Comissão, permito-me enfatizar o projeto de lei que
DSURYDPRVQDVFRPLVV}HVGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDHGD(GXFDomRTXHWUDWDGHFRWDV
GHHPFDGDWXUQRQRVSURFHVVRVVHOHWLYRVGDVHVFRODVSURÀVVLRQDOL]DQWHVHXQLYHUVLGDGHV
públicas.

&RPDDSURYDomRGR3URMHWRÀFDHYLGHQFLDGRTXHTXHEUDPRVDEDUUHLUDGDTXDOLÀFDomR
Não podemos deixar de citar outros projetos que relatamos e aprovamos que
EHQHÀFLDUDPLPHQVDPHQWHRGLDDGLDGDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDWDLVFRPRDLVHQomRGH
impostos para produtos como computadores, smartphones e tablets e a obrigatoriedade de
percentagem para equipamentos em área de lazer.
Por último, quero destacar que estamos trabalhando no Projeto de Lei Educação ao
/RQJRGD9LGDLQFOXLQGRDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDFRPDIDL[DHWiULDPDLRUGHDQRVMi
TXHFLHQWLÀFDPHQWHIRLFRPSURYDGRTXHRFpUHEURDSUHQGHDRORQJRGHWRGDYLGD
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