
Todos Juntos por um Brasil mais Acessível

Os Conselhos de Direitos e a Acessibilidade

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)

Núcleo de Atuação Especial em Acessibilidade (NEACE)
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Conselho de Direitos
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Natureza
Criação 
Empoderamento
Efetividade



Conselho de Direitos

CONTROLE SOCIAL de ações governamentais com a 

participação do povo, por meio de organizações 

representativas para a formulação de políticas públicas em 

todos os níveis

Constituição da República
art. 204, II assistência social
art. 194, VII seguridade social
art. 206, VI educação
art. 198, III saúde
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Conselho de Direitos

Descentralização política administrativa

+

Representatividade

=

CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO
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Conselho de Direitos
O (verdadeiro) papel

• Políticas Públicas
elaborar , promover, acompanhar a execução, 
apoiar, zelar

• Eficiência
capacidade de seus integrantes; estrutura de 
funcionamento

• Efetividade
qualidade  e alcance de suas ações

5



Conselheiro

O que sou ?

O que represento ?

Qual é a minha meta ?

Represento para além do órgão

e/ou da entidade ?

Coesão

Unidade

Uniformidade
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A composição do Conselho  de Direitos

ENTIDADES

Finalidades ... Defesa de Direitos

Representatividade do grupo

ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

Poder decisão

A CONSTRUIR ... AUTONOMIA DOS 
CONSELHOS

7



PLANO DE AÇÃO

Interno

presidência, conselheiros, comissões, 
secretaria executiva - conferência

↕

Externo

Presidência (representação)

Conferência

Decisões DO plenário – resoluções, 
recomendações, pareceres, moções
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PLANO DE AÇÃO

Foco principal

Conferência  ↔  Políticas públicas ↓

elaboração/implementação

revisão

fiscalização da execução

denunciar desvios
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Ação Integrada

Órgãos , instituições e entidades

CONADE – MINISTÉRIO PÚBLICO

Notícia de instauração de inquérito civil pelo MPF/GO em face dos 

estabelecimentos de ensino fundamental e médio mantidos pela 

União em funcionamento no Estado de Goiás, com pedido de que o 

MPE/GO o faça em relação aos estabelecimentos mantidos pelo 

Estado, para o cumprimento da RECOMENDAÇÃO n.1, de 6/10/06, 

do CONADE que trata da acessibilidade e apoio assistivo para alunos 

surdos.
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RECOMENDAÇÃO Nº 01, DE 06 DE OUTUBRO DE 2006

RESOLVE:

• Recomendar a todas as instituições particulares de ensino fundamental, 

médio, superior e profissionalizantes do país, por meio de sua 

representação nacional, a sua obrigação de cumprir os dispositivos legais 

relacionados à acessibilidade, disponibilizando, entre outros apoios 

assistivos, os  intérpretes da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS para os 

alunos surdos. 

• Encaminhar cópia da recomendação aos Ministérios Públicos, ao 

Ministério da Educação e a todos os Conselhos Estaduais e Municipais de 

Direitos das Pessoas com Deficiência para que atentem para os direitos 

dos alunos surdos.

Brasília, 06 de outubro de 2006.
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OBRIGADA  PELA  ATENÇÃO!

Maria Aparecida Gugel
Subprocuradora-geral do Trabalho

Membro Auxiliar
mgugel@globo.com

(61) 9985-1481

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
Núcleo de Atuação Especial em Acessibilidade

(61) 3366-9126
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