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 1 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano – SEDH 2 

Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 3 

 4 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA 5 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA BIÊNIO 2021/2023.  6 

 7 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro de 2022, ás 15h38min, em reunião por vídeo 8 

conferência do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, reuniram-se - MARIA 9 

DO SOCORRO BELARMINO DE SOUZA (Suzi Belarmino) - presidente do Conselho Estadual 10 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência/CEDPD; HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA – vice-11 

presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência/CEDPD; MARIA 12 

EMÍLIA DE OLIVEIRA ALVES – Técnica de referência da Pessoa com Deficiência da 13 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano e conselheira deste conselho; ELISANGELA 14 

SOARES ARRUDA - Instituto de Educação e Assistência aos Cegos do Nordeste; SUSICLEIDE 15 

DANTAS CARREIRO – representante da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social; 16 

MARIA DA PAZ SANTOS – presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de 17 

Campina Grande; SÉRGIO FLÁVIO PAULO DE ALBUQUERQUE - representante da 18 

Associação de Portadores de Necessidades Especiais do Ingá; JULIANNE CORREIA DE 19 

FIGUEIREDO - representante da Secretaria de Estado da Educação; EMANOELA RIBEIRO – 20 

representando a Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana; ELIANA APARECIDA 21 

RIBEIRO MARTINS – representante do Centro de Atividades Helena Holanda; GILMARA 22 

APARECIDA MACIEL – representante da Associação Paraibana de Equoterapia; GERALDO 23 

SOUZA DE OLIVEIRA FILHO - presidente da Associação Paraibana de Inclusão da Pessoa com 24 

deficiência-Monteiro/PB; ROBERTO DINIZ – representando o Conselho Municipal da Pessoa 25 

com Deficiência de São Bento e eu, LÍGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO, secretária executiva 26 

deste Conselho. Esta reunião foi aberta pela presidente, Suzi Belarmino dando boas-vindas a todos 27 

(as), em seguida foi feita a leitura da pauta desta reunião:  Informe sobre a reunião do dia 23 de 28 

fevereiro com a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência e o Ministério do Desenvolvimento 29 

Humano; apresentação da sobre a agenda Estadual para a Pessoa com Deficiência no exercício de 30 

2022, com a conselheira Emília; Informes; Discussão sobre o nosso planejamento de atividades para 31 

2022 e para o dia internacional da síndrome de Down, dia 21 de março. Suzi fala sobre a reunião 32 

que ela e eu, Lígia participamos no dia 23 de fevereiro com o secretário nacional do Conselho 33 

Nacional da Pessoa com Deficiência, o Sr. Cláudio Panoeiro, a princípio ele estava ocupando o 34 
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cargo de Secretário Nacional de Justiça. A reunião supracitada foi exclusiva com o CEDPD/PB em 35 

que o Sr. Cláudio e o objetivo foi para tratar do que o Conselho Nacional chama de quite 36 

equipagem, ou seja, o CONADE encaminhará um formulário aos conselhos municipais para que 37 

seja descrito quais as necessidades logísticas, tais como:  mesa, computador, ar-condicionado, 38 

automóvel para através desse levantamento os conselhos municipais possam receber do governo 39 

federaltais instrumentos. Outrossim, é que esta aquisição tem que acontecer até meados de agosto 40 

do ano em curso, visto que estamos em um ano eleitoral. Sobre a Conferência Nacional, o 41 

secretário, Cláudio Panoeiro informou que a pretensão é que aconteça após as eleições, mais 42 

provavelmente em dezembro. Outra questão que tratou o CONADE é que será enviado para a 43 

Câmara dos Deputados Federas um projeto de Lei sobre o trabalho com apoio para a PcD. Ainda 44 

sobre esta questão, o vice-presidente Hellosman informou que participou de uma reunião na Câmara 45 

de Deputados, onde foi discutido sobre a junção de dois projetos de Leis, um é que os estados se 46 

comprometam com o fomento dessa área e o segundo é que o Ministério do Trabalho normalize as 47 

regras e a associação de trabalho apoiado. Emília, que é técnica de referência da Pessoa com 48 

Deficiência da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano e conselheira deste conselho, 49 

apresenta as ações da SEDH desenvolvidas para discutir e aplicar a política de direitos da pessoa 50 

com deficiência. O primeiro ponto foi sobre o Comitê Gestor Estadual de inclusão da pessoa com 51 

deficiência que foi instituindo por Decreto Estadual e por vinte e duas secretarias e órgãos da 52 

administração direta e indireta Estadual. A partir deste Comitê foi criado quatro eixos de trabalho, 53 

são eles: a Assistência Social, ou Inclusão Social, Acessibilidade, Educação e Saúde. Partindo dessa 54 

premissa foram delegadas divisões de trabalho com secretarias e órgãos que compõem o referido 55 

Comitê. Algumas reuniões já houveram este ano, e, a partir dessas reuniões o comitê pensou 56 

algumas ações para a PcD que serão apresentadas ao CEDPD e a sociedade civil. Emília também 57 

informou que a SEDH se propõe realizar uma formação para o CEDPD e os conselhos municipais 58 

de PcD. Suzi ressalta a importância da realização desta formação, até porque essa  ação é algo que 59 

foi pensado para acontecer ano passado, porém por causa da pandemia precisou ser adiada, também 60 

sugere que o referido evento tenha a duração de uma semana. A conselheira Emanoela informa que 61 

a SEMDH vem desenvolvendo um projeto social de políticas intersetoriais, desde dois mil e vinte e 62 

um, (2021), direcionado para mulheres incluindo mulheres trans, em municípios onde já existe 63 

organismos de políticas para mulheres. A partir desse ponto foi criada uma ferramenta em formato 64 

de tabela em que a secretaria alimenta algumas informações sobre mulheres a partir dos dezoito 65 

anos, ou seja, onde elas estão, quem são elas, se conseguem acessar os serviços que o Estado 66 

disponibiliza voltados para a mulher, enfim, o objetivo maior desse projeto é dar maior visibilidade 67 

ao gênero feminino. Emanoela encerra sua fala dizendo que este projeto é uma das premissas para o 68 
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ano em curso. Suzi retoma a palavra e fala sobre a importância do CEDPD realizar, com maior 69 

brevidade, um dia de planejamento do calendário anual do Conselho Estadual dos Direitos da 70 

Pessoa com Deficiência, com a confirmação dos presentes o referido dia de planejamento ficou 71 

marcado para acontecer no dia dezessete de março do ano em curso, (17/03/2022). Suzi, faz os 72 

agradecimentos finais e, às 17h: 22min, eu, Lígia Ramalho, nada mais tendo a declarar, lavro esta 73 

ata, que segue por mim assinada.   74 

 75 

          ________________________________ 76 
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