Informes de maio de 2006
Prezados (as) Companheiros (as)
O mês de maio foi marcado por acontecimentos importantes tanto no Conselho Nacional de
Assistência Social – CNAS, quanto no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência –
CONADE.
No CNAS houve a posse dos conselheiros da sociedade civil eleitos em 25 de abril passado, para o
biênio 2006-2008, além da eleição para a presidência que, para mandato de um ano, será exercida pela
sociedade civil.
O CONADE realizou a I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, bem como a
eleição para a representação da sociedade civil , cujos representantes eleitos serão empossados no dia 19 de
junho para exercício do mandato relativo ao biênio 2006-2008. No mesmo dia, será realizada a eleição para
presidência e vice-presidência do Conselho.
Outras duas Conferências aconteceram em Brasília no mês de maio: a X Conferência Nacional dos
Direitos Humanos e a I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Como se pode notar, as
Conferências têm se firmado como o principal espaço de deliberação das políticas sociais sendo importante,
no entanto, o acompanhamento da incorporação das suas deliberações no âmbito das políticas públicas.
Deputado Eduardo Barbosa

I CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICÊNCIA
Com a participação de cerca de mil e cem pessoas, entre delegados e convidados, o CONADE realizou no
período de 12 a 15 de maio de 2006 a I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que teve
como tema central “Acessibilidade: você também tem compromisso”. A organização primou por proporcionar
condições de acesso a todas as pessoas com deficiência, oferecendo desde intérpretes de LIBRAS a auxiliares para
condução de cadeiras de rodas em todos os espaços do evento.
Pela tipologia, as deliberações foram classificadas de acordo com os seguintes tópicos: 1- como os cidadãos e as
entidades da sociedade podem influenciar para a caracterização do direito à acessibilidade? (64); 2- quais as
etapas em que a acessibilidade arquitetônica e urbanística pode ser controlada pelos gestores públicos e pela
sociedade para o alcance de políticas setoriais inclusivas? (46); 3- quais são os papeis do poder público, do setor
privado e da sociedade para que todos os tipos de transportes coletivos se tornem acessíveis? (42); 4- de que
forma a informação e a comunicação acessíveis contribuem para a inclusão de pessoas com deficiência? (57); 5como impulsionar a criação, a produção e a oferta de ajudas técnicas para melhorar a vida das pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida? (54). O total de 263 deliberações pode significar, entre outras hipóteses,
que o segmento estava carente desse espaço para apresentar e debater as suas demandas.
Campanha “Acessibilidade – Siga essa Idéia” – Com a edição do Decreto n° 5296/04, que regulamentou as leis
10.048 e 10.098, de 2000, as regras para as adaptações dos espaços públicos foram definidas. Houve manifestação
geral por parte dos participantes da I Conferência sobre a necessidade de se criar mecanismos efetivos para o
cumprimento do Decreto 5296/04. Nessa direção, foi lançada durante a Conferência, a campanha “Acessibilidade –
Siga essa Idéia”, com o objetivo de intensificar a sensibilização da população sobre o tema. A campanha terá
duração de dez meses e a sua divulgação será feita por meio de comunicação gráfica e audiovisual, além do
lançamento de uma Revista da Turma da Mônica abordando a temática, a qual será distribuída por toda rede
pública do ensino fundamental. A idéia é desencadear um processo de incorporação do ideal e de ações concretas
para a promoção da acessibilidade. Maiores informações: www.sigaessaideia.org.br .
Juntamente com o Boletim Informativo de janeiro e fevereiro foi distribuída a Cartilha da Acessibilidade, que visa
facilitar o entendimento das referidas Leis e do Decreto de regulamentação.
Eleição da sociedade civil – Aproveitando a oportunidade da I Conferência Nacional e, visando dar transparência ao
processo de representação no CONADE, no dia 15 de maio realizou-se a eleição dos representantes da sociedade civil no

Conselho. Cabe lembrar que o Conselho é composto de forma paritária, com membros governamentais e não
governamentais, totalizando trinta e oito membros na titularidade. As entidades eleitas, abaixo relacionadas, já fizeram a
indicação de seus representantes os quais serão empossados no dia 19 de junho, na mesma sessão em que acontecerá o
processo eleitoral para a presidência e vice presidência.

ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ELEITAS PARA O BIÊNIO 2006-2008
1) Confederação Nacional do Comércio
CNC
4) Federação Nacional de Educação
Integração de Surdos-FENEIS
7) Federação Nacional das APAEs
FENAPAE
10) Associação Brasileira de Autismo
ABRA

– 2) Central Única dos Trabalhadores - CUT
e 5) União Brasileira de Cegos – UBC

- 8) Federação Nacional das Sociedades
Pestalozzi - FENASP
– 11) Assoc. de Pais e Amigos de Pessoas
Portadora de Deficiência dos Func. do
Banco do Brasil– APABB
13) Organização Nacional de Entidades de 14) Associação Brasileira dos Ostomizados
Deficientes Físicos – ONEDEF
– ABRASO
16) Conselho Federal de Engenharia, 17) Assoc. Nac. do Ministério Público de
Arquitetura e Agronomia - CONFEA
Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas
com Deficiência – AMPID
19) Movimento de Reintegração das Presidente Atual: ADILSON VENTURA /
Pessoas Atingidas pela Hanseníase – União Brasileira de Cegos
MORHAN

3) Associação Brasileira de Medicina
Física e Reabilitação – ABMFR
6) Federação Brasileira de Entidades de e
para Cegos – FEBEC
9) Federação Brasileira das Associações de
Síndrome de Down
12) Conselho Nacional dos Centros de
Vida Independente – CVI
15) Ordem dos Advogados do Brasil –
OAB
18) Federação das Associações de Renais e
Transplantados do Brasil – FARBRA
Vice Presidente Atual: RITAMARIA
SILVA DE AGUIAR / Ministério da
Cultura

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS
A reunião ordinária do CNAS aconteceu nos dias 17 e 18 de maio de 2006. Na ocasião, foram empossados os
conselheiros da sociedade civil, representantes das entidades eleitas em 25 de abril. Aconteceu, também, a eleição para
presidente do Conselho, tendo sido eleito o Conselheiro SÍLVIO IUNG, representante do Instituto Sinodal de
Assistência, Educação e Cultura – ISAEC, instituição com assento no campo de “Entidades”. Para vice-presidência, foi
designada a Conselheira SIMONE ALBUQUERQUE, representante do Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, onde ocupa o cargo de Diretora do Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social,
na Secretaria Nacional de Assistência Social. Com a eleição de Silvio Iung, o CNAS mantém o critério de favorecer a
alternância entre governo e sociedade civil na presidência, cujo mandato tem duração de um ano com possibilidade de
uma recondução. Nossos cumprimentos à nova Presidência, com os votos de sucesso no exercício do mandato.
NOB RH – Foi publicada a Resolução n° 98, que prorroga o prazo para o envio das sugestões ao texto da NOB de
Recursos Humanos. Assim, as datas passam a ser as seguintes: 30/09/06, para Conselhos municipais e estaduais;
30/10/06, para a Comissão Intergestores Tripartite – CIT. No número anterior, levantamos o questionamento sobre a
conveniência do Estado definir normas para contratação de profissionais pelas entidades que, na prática, já têm seus
contratos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Portanto, não deixe de acompanhar as discussões no
seu Município para que a NOB, caso seja aprovada, traga determinações que contribuam para a implementação e
desenvolvimento da Política de Assistência Social.
_________________________________________________________________________

OUTRAS CONFERÊNCIAS
Ainda em maio de 2006, foram realizadas mais duas Conferências Nacionais: No período de 23 a 26 de maio de
2006, aconteceu a I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, com o tema “Construindo a Rede Nacional de
Proteção e Defesa da Pessoa Idosa”, da qual foram extraídas 290 deliberações, a partir de oito eixos de discussão. E, de
31 de maio a 02 de junho, foi realizada a X Conferência Nacional de Direitos Humanos, cujas discussões se
concentraram no tema “Caminho para o Desenvolvimento”. No próximo número do nosso Boletim, serão repassados
mais detalhes a respeito das deliberações das duas Conferências.

Não deixe de observar a data de vencimento do CEAS. O pedido de renovação
deve ingressar no CNAS anteriormente ao vencimento.
Visite nossa página na Internet: www.camara.gov.br/eduardobarbosa

