II Reunião Ordinária do GNDH – Ano 2015
Ata de Reunião da Comissão Permanente de Defesa da Pessoa com
Deficiência e Idosa - COPEDPDI
Data: 05/08/2015 e 07/08/2015

Local: Sede do Ministério Público de Minas
Gerais

Horário (início): 8h30

Horário (término):18h00

Objetivo da Reunião: Finalização das Metas Bianuais estabelecidas na I Ordinária do GNDH de 2013,
em Florianópolis-SC.

Assuntos em Pauta
Dia 05/08/2015 - quarta-feira
14h00 – Boas vindas e apresentação dos novos membros da Comissão.
14h30- Informes sobre a reunião de coordenadores. Foi exposto pela Coordenadora, sobre o
interesse ou não dos membros quanto ao aumento do número de reuniões ordinárias do GNDH,
propondo, tal qual, realizado na reunião de coordenadores, que anualmente ocorram 3(três)
reuniões ordinárias, sendo a primeira reunião para discussão e deliberação quanto às metas
anuais; na segunda, desenvolvimento das metas e, na terceira reunião, obrigatória apresentação
de resultados. Que, quando da fixação das metas, elaborar-se-á plano de trabalho, a ser
desenvolvido com certo rigor científico, de maneira a propiciar que os projetos, ações, atividades,
sejam desenvolvidos e alcançados resultados tangíveis, com vistas a permitir a prestação de
contas dos trabalhos ao longo do ano, na obtenção das metas eleitas. Tal proposta obteve
votação favorável unânime.
16h00 – Retomada discussão da Meta1- Fomento à criação de Instituições de Longa
Permanência de Idosos Públicas’ – Após vários apontamentos quanto às atividades já realizadas,
no tocante ao atingimento da meta, restou aprovado como atividade finalizadora, a Realização
de uma Ação Nacional na semana que antecede o Dia Internacional do Idoso, com a finalidade
de fomento à fiscalização das ILPI´s, pelo Ministério Público, em todos os Estados Brasileiros,
bem como outras atividades voltadas à atenção da pessoa idosa institucionalizada. Tendo sido
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deliberado que a atividade chamar-se-á: Semana de Atenção à Pessoa Idosa
Institucionalizada e ocorrerá de 28.09.2015 a 02.10.2015. Estabeleceu-se que a Dr.ª Maricelma
Meleiro (MP-SP) é responsável por elaborar minuta de ofício circular a ser encaminhado a todos
os Centros de Apoio, que trabalham com a matéria do idoso, com uma breve exposição de
motivos da Ação Nacional e com um rol de sugestão de atividades para que o Promotor de
Justiça execute na sua comarca de atuação. O Dr. Luiz Cláudio (MP-RJ) se incumbiu de criar
uma logomarca e cartaz alusivo ao evento para que cada unidade do Ministério Público dê
publicidade quanto à ação nacional.

Dia 06/08/2015 – quinta feira
Manhã:
9h00 – Reinício da reunião da Comissão, com apresentação pelos colegas integrantes do
Grupo de Trabalho do CNMP GT 9 - pessoa idosa, informações a respeito da criação do grupo e
discussões e ações já desenvolvidas.
09h15 - Discussão a respeito de curador judicial – Proposta pela Dra. Maricelma. Após várias
discussões, ante a complexidade da questão não se obteve um consenso quanto ao tema. 10h15
- PJe e Meia entrada –Pje foi retirado de pauta.
11h00 - A pedido do colega Dr. Luiz Cláudio (MP-RJ), discutiu-se a necessidade de Divulgação
da Lei Brasileira da Inclusão, em especial porque alguns conceitos foram alterados pelo novel
diploma legal. Após alguns exemplos, concluiu-se pela necessidade de divulgação da lei, de
maneira ampla, para tanto realizar-se-á em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro,
no mês de novembro próximo, um evento a respeito do tema. Também se definiu que o colega
Luiz Cláudio (MP-RJ) fará estudos a respeito dos temas: capacidade civil e desenho universal, à
luz da nova legislação, e os apresentará na próxima reunião ordinária.
Tarde:
14h00 – Reinício da discussão da meta 2- Fomento às residências inclusivas, sendo definido que
a colega Ariadne (MP-SC) elaborará um kit voltado a atuação do promotor de justiça com vistas à
criação das residências inclusivas (portaria de ICP, recomendação, TAC, ACP, entre outros), e o
apresentará na próxima reunião.
16h00 – Como assunto extrapauta, a colega Ariadne (MP-SC) expôs que está estudando a
possibilidade de exigir do Corpo de Bombeiros a averiguação de acessibilidade nas rotas de fuga,
quando da concessão de auto de vistoria do corpo de bombeiros ou equivalente,aos
estabelecimentos de atendimento ao público, sendo deliberado que a questão carece de maiores
estudos, ficando a proponente responsável por aprofundar a temática e apresentá-la na próxima
reunião.
17h15 - Fechamento dos trabalhos com elaboração da ata.
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18h00 – Encerramento.

COMISSÃO PERMANENTE DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSA COPEDPDI

Priscila Matzenbacher Tibes Machado – MPRO
Coordenadora –

Valberto Cosme Lira –MPPB
Vice-Coordenador -

Edna Lopes Costa da Matta – MPCE
Secretária – edna.matta@mpce.mp.br

Tarefas Resultantes da Reunião

Início

Término

28.09.15

02.10.15

Responsável

.
Realizar uma ação nacional na
semana que antecede o Dia
Internacional
do
Idoso,
como
atividade de conclusão da meta 1, a
ser realizada com ampla divulgação e
de maneira orquestrada por todo o
Ministério
Público,
denominada:
Semana Nacional de Atenção à
Pessoa Idosa Institucionalizada, no
período
de
28.09.2015
a
02.10.2015.
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COPEDPDI

Ofício circular endereçado a todos os
Promotores de Justiça com atribuição
na Defesa da Pessoa Idosa, contendo
rol de sugestões de atividades a serem realizadas e explicação sobre a
necessidade da ação: Semana Nacional de Atenção à Pessoa Institucionalizada
Fazer Logomarca e Cartaz da Semana
Nacional de Atenção à Pessoa
Institucionalizada
Elaboração de Estudo com apresentação
de propostas sobre os temas: capacidade
civil e desenho universal de acordo com a
Lei Brasileira de Inclusão

agosto

agosto

01.9.2015

Dra. Maricelma- MPSP

01.09.15

Dr. Luiz CláudioMPRJ
-

Próxima
reunião

Dr. Luiz Cláudio
- MPRJ

Realização de evento no Rio de Janeiro
sobre a Lei Brasileira de Inclusão

9.11.15

COPEDPDI e CAO-RJ

Elaboração de estudo sobre acessibilidade
nas rotas de fuga à luz da Lei Brasileira de
Inclusão

Próxima
reunião

Dra. Ariadne – MPSC

Elaboração de Kit de apoio para atuação
do Promotor de Justiça no fomento à criação de residência inclusiva

Próxima
reunião

Dra. Ariadne – MPSC

Assuntos para a Plenária:
COMUNICAÇÕES:

Aprovada pela COPEDPDI proposta de 3 reuniões anuais do GNDH
Semana de Atenção a Pessoa Idosa Institucionalizada - 28.09.2015 a
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02.10.2015
Realização de evento no Rio de Janeiro sobre a Lei Brasileira de Inclusão em
09.11.2015

PROJETOS DE ENUNCIADO:

Priscila Matzenbacher Tibes Machado- MPRO
Coordenadora –Priscila@mpro.mp.br
Valberto Gomes Lira –MPPB
Vice-Coordenador – valperto@mppb.mp.br

Edna Lopes Costa da Matta – MPCE
Secretária – edna.matta@mpce.mp.br

5

