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RELATÓRIO DO SEMINÁRIO  

ESTATUTO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CONSTRUINDO A 

NOSSA LEI DE INCLUSÃO 

DATA: 17/4/18 

Realizadora: Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor 

Local de realização: Plenário Amynthas de Barros 

 

9h10min - Abertura 

Composição da Mesa: 

 vereador Irlan Melo; 

 subsecretário de Direitos de Cidadania, Tiago Costa, representando a secretária 

municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, Maíra Cunha 

Pinto Colares; 

  presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MG, Ana Lúcia de Oliveira; 

 analista de Políticas Públicas da Diretoria de Políticas para a Pessoa com    

Deficiência, Agostinho Santos; 

 representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - 

CMDPD, Lara Gontijo de Castro Souza; 

  representante do CMDPD, Eliane Vieira de Oliveira; 

  vereador Arnaldo Lula Godoy e 

  vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamac. 

9h12mim - Execução do Hino Nacional 

9h15min - Pronunciamento 

O vereador Irlan Melo saudou e agradeceu a presença de todos e criticou a falta de 

acessibilidade do plenário. Disse que já foram requeridas medidas à presidência 

desta Casa para sanar esse problema e também visando à reserva de vagas no 

entorno da CMBH para deficientes e para pessoas que venham participar de 

eventos. Comentou que tem o projeto de promover a codificação da legislação 
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sobre a pessoa com deficiência em Belo Horizonte em um único diploma legal. 

Comentou que sua filha nasceu com hidrocefalia e que verificou situações em que 

ela sofreu discriminação em sua escola. Disse que buscou apoio de Ana Lúcia de 

Oliveira na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-

MG e elogiou o trabalho desse grupo. Informou que serão realizados cinco 

seminários para discutir o Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência e para 

colher críticas e sugestões para o aprimoramento do projeto. Declarou aberto o 

seminário.  

9h20mim - Pronunciamentos - membros da mesa: 

 Tiago Costa saudou a todos, ressaltou a importância da presente discussão e 

lembrou que acabamos de passar pela Semana do Autismo. Ressaltou que é 

necessário compromisso com a discussão com a sociedade sobre a inclusão da 

pessoa com deficiência. Comentou sobre o que vem sendo feito na Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte - PBH - em prol da pessoa com deficiência, visando 

garantir os direitos já conquistados e buscar o atendimento das demandas ainda 

existentes. Colocou-se à disposição para a apresentação de demandas e de 

denúncias. Desejou a todos um bom trabalho.    

 Agostinho Santos saudou a todos e parabenizou o vereador Irlan Melo pela 

iniciativa de realizar o presente seminário. Desejou um bom trabalho a todos. 

 Ana Lúcia de Oliveira saudou a todos e agradeceu ao vereador Irlan Melo pelo 

convite para participar deste seminário. Elogiou o trabalho do vereador e seu 

apoio na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-

MG. Agradeceu à Caixa de Assistência aos Advogados de Minas Gerais – CAA-

MG - por liberá-la de suas atribuições para participar deste seminário. Elogiou o 

trabalho de diversas pessoas que atuam em prol da inclusão das pessoas com 

deficiência na OAB-MG. Comentou sobre os problemas de acessibilidade 

verificados em diversos fóruns em Minas Gerais. 

 Lara Gontijo de Castro Souza saudou a todos e agradeceu o convite para 

participar deste seminário. Disse ser surda cega e que tem necessidade 

intérprete para se comunicar. Lamentou a falta de acessibilidade da CMBH e 
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cobrou medidas para sanar essa situação. 

 Eliane Vieira de Oliveira saudou a todos e parabenizou o vereador Irlan Melo 

pela iniciativa de promover esse debate. Pediu o apoio de todos no 

cumprimento das normas que forem incluídas no Estatuto Municipal da Pessoa 

com Deficiência. Disse que existem muitas leis em defesa da pessoa com 

deficiência, mas que não existem mecanismos efetivos de fiscalização dessas 

normas. Disse que o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência já solicitou 

oficialmente à CMBH que sejam tomadas medidas com relação à falta de 

acessibilidade desta Casa. Cobrou a colaboração de todos para alocação de 

pessoas com deficiência nas vagas existentes e garantidas por cotas para 

essas pessoas. 

 O vereador Arnaldo Lula Godoy elogiou a iniciativa do vereador Irlan Melo de 

codificar a legislação municipal que trata da pessoa com deficiência. Disse que 

a codificação facilitaria a execução e o cumprimento das leis existentes. Criticou 

as reformas realizadas na CMBH que comprometeram a acessibilidade e 

enfatizou que os vereadores não foram consultados sobre essa reforma. 

 Paulo Lamac saudou a todos e comentou sobre as ações tomadas pela PBH 

com relação às pessoas com deficiência. Elogiou o vereador Irlan Melo pela 

iniciativa de realizar o presente seminário. Comentou sobre a necessidade do 

empenho de todos para efetivação das medidas de inclusão das pessoas com 

deficiências.  

10 horas - Composição da Mesa: 

 vereador Irlan Melo; 

  presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MG, Ana Lúcia de Oliveira; 

 analista de Políticas Públicas da Diretoria de Políticas para a Pessoa com 

Deficiência, Agostinho Santos. 

10h2min - Exposição de vídeo apresentando o projeto de Estatuto Municipal 

da Pessoa com Deficiência. 

10h4min - Palestra 
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Palestrante: Agostinho Santos, graduado em história pela Universidade Federal de 

Minas Gerais - UFMG, analista de políticas públicas da PBH, professor da Rede 

Municipal de Educação de Betim e ex-presidente da Associação dos Deficientes 

Visuais de Belo Horizonte - Adevibel.  

Síntese da palestra: Saudou a todos e lembrou o histórico dos paradigmas de 

inclusão da pessoa com deficiência. Disse que inclusão não se refere apenas às 

pessoas com deficiência, mas a todos. Comentou sobre estudos que indicam a 

existência de um genocídio de jovens negros das periferias. Comentou sobre a 

criação da Diretoria de Políticas para as Pessoas com Deficiência na PBH e elogiou 

a terminologia usada no nome deste órgão. Comentou que grande parte das 

pessoas com deficiência não tem acesso às políticas municipais. Lembrou que 

desde 2011 existe a demanda de construção de um Plano Municipal de Políticas 

com Pessoas com Deficiência e que a administração atual manifestou a intenção 

de concluir esse processo. Informou que esse plano terá participação de catorze 

órgãos da administração e que será aberto à participação popular. Enfatizou que o 

plano será posteriormente apresentado ao CMDPD. Comentou sobre a importância 

da fiscalização e da efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. 

10h19min - Palestra 

Palestrante: Ana Lúcia de Oliveira, advogada, palestrante, pós-graduada em 

ciências criminais, pós-graduanda em políticas públicas na UFMG, presidente da 

Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB-MG, 

coordenadora do setor Vanguarda Assistencial da Caixa de Assistência aos 

Advogados de Minas Gerais - CAA-MG, membro da Comissão Especial dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência do Conselho Federal da OAB, presidente da 

Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB - Subseção 

Contagem.  

Síntese da palestra: Saudou a todos e disse que a sociedade não tem consciência 

da força que tem. Lembrou o histórico das políticas mundiais de inclusão e de 

proteção das pessoas com deficiência. Disse que hoje existe uma legislação que 

garante direitos às pessoas com deficiência e que essa legislação é fruto da luta de 

diversas pessoas que passaram por muitas dificuldades. Comentou sobre a 
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questão da acessibilidade em diversos outros países e narrou suas experiências 

em viagens. Defendeu a determinação de um orçamento específico para a 

acessibilidade. Criticou a falta de uma política pública unificada para a pessoa com 

deficiência e disse que cada secretaria tem uma política própria. Defendeu uma 

atuação mais efetiva das pessoas com deficiência e cobrou que seja dado mais 

poder à Coordenadoria de Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência - 

CDPPD, vinculada à Secretaria Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania - 

SMADC, visto que é o órgão mais próximo da população. Comentou sobre a 

importância de se respeitarem os princípios fundamentais previstos na Constituição 

da República e não só se observar a letra da lei na questão da inclusão.  

12h15min - Debate: 

 O vereador Irlan Melo conclamou todos a contribuírem na construção do projeto 

do Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência. Apresentou pontos que 

devem ser debatidos e questionamentos que precisam ser respondidos para o 

aprimoramento do projeto. Comentou sobre o Projeto de Lei nº 367/17 que se 

encontra em tramitação na CMBH e convidou todos para contribuírem no 

aprimoramento do projeto.  

 Adriane, representante da Associação Mães que Informam, disse lamentar que 

até o momento não tivesse sido tratada a questão das políticas municipais para 

as pessoas com deficiência. Disse que a população busca informações sobre o 

acesso a essas políticas. Afirmou que a linguagem usada pelo poder público e 

pelos palestrantes é diferente da usada pela população. Falou que o seu filho é 

pessoa com deficiência e que tem acesso a diversos atendimentos pelo Sistema 

Único de Saúde - SUS - e que está na escola inclusiva. Cobrou que seja 

utilizada uma linguagem mais acessível ao povo de forma a permitir e incentivar 

a maior participação.  

 Maurício, paciente renal crônico, denunciou que muitas pessoas são proibidas 

de acessarem cargos públicos, visto que não se enquadram na definição de 

pessoa com deficiência, mas não conseguem ser aprovadas em exames 

médicos admissionais para cargos públicos.  
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 O vereador Irlan Melo efetuou a leitura do questionamento de Raimundo Costa, 

que reclama da lei que autoriza que coletivos circulem sem agentes de bordo e 

disse que isso dificulta o acesso das pessoas com deficiência.  

 Denise reclamou da falta de acessibilidade deste plenário e disse que a situação 

é mais grave pelo fato de que o plenário era acessível antes da reforma. Disse 

não aceitar a justificativa apresentada pelo vereador Arnaldo Godoy de que a 

reforma foi feita pela Mesa Diretora da CMBH sem a concordância dos demais 

vereadores. Cobrou uma rediscussão da definição de pessoa com deficiência. 

Comentou sobre a situação de pessoas com doenças renais crônicas e 

portadoras de doenças raras que não são considerados deficientes. Lembrou 

que até pouco tempo, autistas não eram considerados deficientes.  

 O vereador Irlan Melo leu pergunta de Aparecida Delavi que questionou as 

formas de participação no aprimoramento do projeto. O vereador respondeu que 

as contribuições para aprimoramento do projeto podem ser enviadas para seu 

gabinete por e-mail ou de qualquer outra forma que a pessoa prefira utilizar.   

 Adriana Torres, representante da Associação de Defesa das Pessoas Autistas, 

disse que seu filho é autista e que essa não é uma doença, mas sim parte da 

sua personalidade. Disse que o problema é a forma como a sociedade vê essas 

pessoas. Pediu que, nos próximos seminários, sejam disponibilizadas as leis e 

os demais diplomas legais que regem a defesa das pessoas com deficiência e 

que seja dado espaço para os autistas falarem por si mesmos.  

 Vagner, servidor da CMBH, questionou como é feita a fiscalização em 

estabelecimentos comerciais e eventos com relação à acessibilidade. Disse que 

existe lei obrigando que seja garantida a acessibilidade, mas que não existe 

fiscalização da sua obediência.  

 O vereador Irlan Melo lembrou que existe uma comissão na CMBH que vem 

investigando a atuação e a regularidade de casas de eventos e que será 

interessante levar essa discussão sobre acessibilidade para aquela comissão. 

 Elias Dias, comerciante, criticou a acessibilidade na CMBH e na cidade em 

geral. Disse que a lei existe, mas que a acessibilidade não é vista nas nossas 

ruas. Cobrou a discussão da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS - e 
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disse que as regras atuais proíbem o deficiente de formalizar negócios ou de 

arrumar emprego com o risco de perder os benefícios da lei.  

 Max, advogado e funcionário do Branco do Brasil, enfatizou a importância dessa 

discussão e sugeriu a sua ampliação de forma a tratar também do acesso ao 

esporte e ao lazer.  

 Francisco Pinto Coelho ressaltou a importância do acesso à educação.  

 Ivon, consultor da OAB-MG, saudou a todos e parabenizou o vereador pela 

iniciativa de propor a nova lei. Enfatizou a importância dessa discussão.  

 O vereador Irlan Melo leu denúncia de pessoa com deficiência de que o 

elevador de uma estação do metrô está estragado há mais de três meses. 

 Cirlene, participante do Grupo Inclusão e Estima, propôs a constituição de uma 

comissão para promover a fiscalização de questões de acessibilidade.  

 Terezinha, membro do Conselho Municipal de Saúde - CMS, criticou a falta de 

acessibilidade das ruas e espaços públicos de Belo Horizonte. Criticou a 

ausência de agentes de bordo em ônibus, que atrapalha as pessoas com 

deficiência e todos os usuários. 

 Raul, trabalhador no Ministério Público Federal - MPF, comentou sobre o 

conceito de pessoa com deficiência e a necessidade de rediscussão desse 

conceito. 

 Andreza, mãe de filho com paralisia cerebral e microcefalia, lamentou a falta de 

divulgação desse seminário. Criticou propostas de retroceder na questão da 

inclusão com a designação de classes especiais para crianças com deficiência.  

 Denilson questionou sobre os procedimentos de fiscalização da acessibilidade 

em Belo Horizonte. Sugeriu que esse fosse um requisito para a concessão do 

Alvará de Localização e Funcionamento - ALF.  

 Michele, apoiadora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae, 

parabenizou o vereador Irlan Melo pela iniciativa de realização deste seminário. 

Comentou sobre os programas desenvolvidos visando à inclusão no mercado 

do trabalho das pessoas com deficiência. Convidou o vereador Irlan Melo a 

conhecer o trabalho desenvolvido. 

 Agostinho Santos disse que a PBH reconhece que existe um grande passivo na 
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cidade com relação à acessibilidade. Disse que existe uma Comissão 

Permanente de Acessibilidade para fiscalizar o comércio no que tange à 

acessibilidade e que existe a proposta de ampliação dessa fiscalização para 

todos os espaços. Lembrou que, em Belo Horizonte, não existe restrição com 

relação à renda para acesso aos benefícios para pessoas com deficiência.  

 Ana Lúcia de Oliveira agradeceu a oportunidade de participar deste seminário.  

12h42min - Encerramento  

O vereador Irlan Melo encerrou os trabalhos e agradeceu a presença de todos. 
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