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“A solidariedade é o sentimento que melhor expressa  

o respeito pela dignidade humana.” Franz Kafka  

 
Esse relatório traz alguns informes sobre as atividades desenvolvidas pela 
AMPID nos últimos 10 anos, fruto de muito trabalho, dedicação e 
comprometimento com a defesa dos Direitos Humanos, por parte de todos os 
Associados e Parceiros. 
 
 A AMPID é uma construção e uma realização proporcionada pela garra, 
determinação e amor à causa por parte de Membros do Ministério Público 
que atuam na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas 
idosas nesse país.  
 
A AMPID teve o seu crescimento a partir do esforço de valorosos ex-
presidentes que consolidaram o trabalho nacionalmente: Paulo Roberto 
Barbosa Ramos, Maria Aparecida Gugel, Rebecca Monte Nunes Bezerra e 
Valberto Cosme de Lira, sem contar com diversos associados abnegados que 
sempre ajudaram a nossa associação a ter visibilidade e projeção, 
trabalhando em várias frentes, junto aos Movimentos Sociais, ONG´s, 
Conselhos de Direitos, Órgãos Públicos, Poder Legislativo e Judiciário, com a 
finalidade de proporcionar a reflexão, a ampliação e a garantia dos direitos. 
 
Agradecemos a todos que acreditam no nosso trabalho e que nos dão, 
cotidianamente, forças para seguir o caminho. 
 
A responsabilidade é enorme e os desafios constantes, sendo que a nossa 
missão é desenvolver, em âmbito nacional, políticas e ações de integração 
com órgãos e entidades, promovendo a cultura jurídica, relacionados aos 
direitos das pessoas com deficiência e das pessoas idosas. Esperamos sempre 
contribuir para um mundo mais justo, igualitário, mas acima de tudo, solidário. 

Iadya Gama Maio  

Presidente 



  
VISÃO 
Ser reconhecido como espaço de articulação política e de 

excelência em questões relativas ao desenvolvimento científico 

nas áreas de interesse das pessoas com deficiência e das 

pessoas idosas. 

MISSÃO 
Desenvolver, em âmbito nacional, políticas e ações de 

integração com órgãos e entidades, formação e 

aperfeiçoamento profissional dos Associados e, promoção da 

cultura jurídica, relacionados aos direitos das pessoas com 

deficiência e das pessoas idosas. 
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A Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos 

dos Idosos e Pessoas com Deficiência, ou simplesmente, AMPID, não 

surgiu no dia 9 de janeiro de 2004, quando adquiriu personalidade 

jurídica em virtude de registro, mas é fruto de uma longa jornada. Da 

necessidade de discutir-se a implementação dos direitos das pessoas 

com deficiência e dos idosos, no âmbito do Ministério Público 

brasileiro, foi que se realizou na cidade de São Luís, no Maranhão, no 

ano de 1999, um encontro com promotores e procuradores de justiça 

representando a maioria dos Estados da Federação. 
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HISTÓRIA  

DA AMPID 
VITÓRIA DA CIDADANIA* 

Dr. Waldir Macieira Filho, Dr. 
Paulo Barbosa, Dr. Luiz 
Roberto Salles, Dra. Delisa 

Vieralves (1999) 



Do primeiro encontro, resultou a redação da “Carta de São Luís”, cujo 

o texto foi aprovado pelo Egrégio Colégio Nacional de Procuradores-

Gerais de Justiça. A partir daquele momento o Ministério Público 

brasileiro fixou suas diretrizes nacionais de ação nas áreas de atenção 

ao idoso e à pessoa com deficiência. Nasceu também, daquele 

encontro, a necessidade de fortalecimento dos vínculos entre os 

promotores e procuradores e o incremento da discussão teórica das 

temáticas. 

 

Surge o Grupo de Estudos Parquet, que com a colaboração de 

profissionais, estudiosos e pesquisadores das áreas jurídica, 

educacional, saúde, arquitetura e urbanismo, serviço e assistência 

social, passou a fomentar a discussão, análise, pesquisa e 

concretização de atitudes que objetivassem eliminar as formas de 

exclusão social. 
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Dentre as inúmeras atividades desenvolvidas pelo Grupo de Estudos 

Parquet destacam-se a parceria com a Secretaria de Educação 

Especial do Ministério da Educação; a elaboração do livro Direito à 

Educação- Necessidades Educacionais Especiais: subsídios para 

atuação do Ministério Público brasileiro; a co-organização do I 

Encontro do Ministério da Educação com o  Ministério Público (2001); a 

participação nas discussões referentes a Resolução n° 2, de 11/9/2001, 

da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação; 

a participação nas discussões dos Projetos de Lei n° 57/03 (Senado 

Federal) e n° 3.561/97 (Câmara dos Deputados) que resultaram no 

Estatuto do Idoso ( Lei 10.741/03). Após a caminhada inicial e o 

amadurecimento institucional do Grupo de Estudos Parquet, surgiu a 

necessidade de constituir-se uma organização não governamental 

que reunisse membros do Ministério Público brasileiro. Nasceu assim a 

AMPID. 

 

A AMPID é sinônimo de conjugação dos ideais de membros do 

Ministério Público, da troca de experiências profissionais e da profunda 

amizade que une seus associados. O nascimento da AMPID representa 

uma conquista da cidadania.  

 

*Dr. Luiz Roberto Salles Souza. Texto publicado no livro Estatuto do Idoso 

comentado. Paulo Roberto Barbosa Ramos (org.). Florianópolis: Letras 

Contemporâneas, 2005. 
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 A Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos 

Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência – AMPID tem 

atuação em âmbito nacional desde o ano de 2004 e contribui 

para o diálogo social e a promoção dos interesses dos idosos e 

pessoas com deficiência:  

 Protagonizando a edição de livros voltados para a pessoa com 

deficiência e pessoa idosa, aproveitando-se das possibilidades 

do recém criado SELO INCLUSIVO; 

 Atuando junto ao Congresso Nacional nas questões voltadas 

para a pessoa com deficiência e pessoa idosa, em audiências 

com os parlamentares, em notas circunstanciadas sobre os 

projetos de lei em curso; 
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A AMPID 
 



 Atuando junto a Organismos Internacionais (OEA, ONU) e 

encaminhando denúncias; 

 Promovendo parcerias com associações e entidades voltadas  

 Atualizando a página eletrônica e criando veículo oficial de 

comunicação nacional; 

 Dialogando permanentemente com os órgãos institucionais 

(PGJ, PGR, PGT, CNJ, CNMP, Promotorias, Grupos de Trabalho e 

Coordenadorias); 

  Intensificando a participação representativa nos Conselhos 

Nacional de Direitos (CONADE, CNDI); e 

 Buscando representatividade também nos conselhos de direitos 

similares em âmbito estadual e municipal, com a participação 

direta do associado local. 
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 Apoiando na Criação e Fortalecimento dos Conselhos Municipais 

do Idoso: por meio de iniciativas e projetos envolvendo gestores e 

conselheiros do idoso para discutir estratégias de atuação 

pública voltadas a população idosa. Tais ações vem sendo 

desenvolvidas pelos diferentes estados a partir da intervenção 

dos promotores em seus locais de atuação;  

 Apoiando na realização das Conferências Municipais, Estaduais 

de Direitos da Pessoa Idosa, bem como na participação em 

todas as Conferências Nacionais de Direitos da Pessoa Idosa e da 

Pessoa com Deficiência;  

 Apoiando na Mobilização para a criação dos Fundos Estaduais 

do Idoso e Municipais do Idoso;  

 Participando em eventos temáticos, tais como no Dia de 

Enfrentamento da Violência Contra a Pessoa Idosa. 

 



ATUAL  
COMPOSIÇÃO DA  

AMPID 

  
DIRETORIA-BIÊNIO 2013-2015 

 

Presidente 

 Iadya Gama Maio 

 

Vice-Presidente 

 Waldir Macieira da Costa Filho 

 

Diretora da Região Norte: Adriana de Lourdes Mota Simões Colares 

Diretor da Região Nordeste: Alexandre de Oliveira Alcântara 

Diretor da Região Sudeste: Luiz Cláudio Carvalho de Almeida 

Diretora Região Centro-Oeste: Maria Aparecida Gugel 

Diretora Região Sul:  Cláudia Maria Beré 

Conselho Técnico-Científico: Naide Maria Pinheiro, Paulo Roberto 

Barbosa Ramos e Yélena de Fátima Monteiro de Araújo(membros 

titulares), e Luiz Antônio de Souza Silva (membro suplente) 

Conselho Fiscal: Luiz Roberto Salles Souza, Sandra Maria Ferreira de 

Souza e Valberto Cosme de Lira 
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PRESIDÊNCIAS 

ANTERIORES 

 01.11.2013 a 01.11.2015 

Iadya Gama Maio (Presidente) 

Waldir Macieira da Costa Filho (Vice-Presidente) 

 

 25.11.2011 a 31.10.2013 

Valberto Cosme de Lira (Presidente) 

Yélena de Fátima Monteiro de Araújo (Vice-Presidente) 

 

 05.12.2009 a 24.11.2011 

Rebecca Monte Nunes Bezerra (Presidente) 

Waldir Macieira da Costa Filho (Vice-Presidente) 

  

 06.12.2007 a 04.12.2009 

Maria Aparecida Gugel (Presidente) 

 Iadya Gama Maio (Vice-Presidente) 

 

 05.11.2005 a 05.12.2007 

Paulo Barbosa Ramos (Presidente) 

Maria Aparecida Gugel (Vice-Presidente) 

 

 14.11.2003 a 04.11.2005 

Paulo Barbosa Ramos (Presidente) 

Vanja Fontenele Pontes (Vice-Presidente) 
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CONADE 
Conselho Nacional dos  

Direitos da Pessoa com Deficiência  

(conselheiros) 

 2013-2015 

Waldir Macieira da Costa Filho (titular) 

Maria Aparecida Gugel (suplente)  

 

 2011-2013 

Janaína Carneiro Costa Menezes (titular) 

Valberto Cosme de Lira (suplente)  

 

 2009-2011 

Silvana Oliveira Almeida (titular) 

Luiz Antonio Miguel Ferreira (suplente)  

 

 2006-2008 

Maria Aparecida Gugel (titular) 

Waldir Macieira da Costa Filho(suplente)  

 

 2004-2006 

Waldir Macieira da Costa Filho (titular) 

Luiz Roberto Salles Souza (suplente)   
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CNDI 
Conselho Nacional de  
Direitos dos Idosos (conselheiros) 

o 2014-2016 

Sandra Maria Ferreira de Souza (titular) – Presidente atual do CNDI 

Cláudia Maria Beré (suplente)  

 

o 2012-2014 

Yélena de Fátima Monteiro de Araújo (titular)  

    Alexandre de Oliveira Alcântara (suplente)  

 

o 2010-2012 

 Yélena de Fátima Monteiro de Araújo (titular) 

Alexandre de Oliveira Alcântara (suplente) 

 

o 2008-2010 

Iadya Gama Maio  (titular) 

Maria Aparecida Gugel (suplente)  

 

o 2006-2008 

Paulo Barbosa Ramos (titular)- tendo sido inclusive Presidente do 

CNDI 

Naide Maria Pinheiro (suplente)  

  

o 2004-2006 

Paulo Barbosa Ramos (titular)- tendo sido inclusive Vice-Presidente 

do CNDI 

Ana Maria Rodrigues da Cunha (suplente)  
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PLANO DE  

AÇÃO 2014 
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OBJETIVO 1 ESTRATÉGIAS METAS ATINGIDAS METAS A SEREM 
ATINGIDAS 

Estimular e apoiar 
ações voltadas ao 

aprimoramento e ao 
conhecimento 

científico, relacionados 
aos direitos das 

pessoas com 
deficiência  e dos 

idosos 

  

  

  

  

Buscar, através da 
articulação política, o 

intercâmbio com outras 
Instituições na área de 

interesse comum 

Manifestar entendimento sobre 
temas que envolvam pessoas 
com deficiência e idosos por 
meio de Notas Públicas  

  
Atuar junto ao Congresso 
Nacional nas questões 
voltadas para a pessoa com 
deficiência e pessoa idosa, em 
audiências com os 
parlamentares, em notas 
circunstanciadas sobre os 
projetos de lei em curso 
  
Atuar junto a Organismos 
Internacionais (OEA, ONU) e 
acompanhar o processo de 
adoção de convenções 
internacionais na área da 
pessoa idosa 
  
Promover parcerias com 
associações e entidades 
voltadas aos temas afetos, a 
fim de auxiliar na 
implementação da 
Convenção da Pessoa com 
Deficiência  
  
Dialogar permanentemente 
com os órgãos institucionais 
(PGJS, PGR, PGT, CNPG, 
CNMP, Promotorias, Grupos de 
Trabalho e Coordenadorias) 
  
Intensificar a participação 
representativa nos Conselhos 
Nacional de Direitos (CONADE, 
CNDI) 
  
Intensificar a participação da 
AMPID em eventos realizados 
por outras entidades afins 
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OBJETIVO 2 METAS ATINGIDAS METAS A SEREM 
ATINGIDAS 

Promover o intercâmbio 

de atividades e 

experiências entre seus 

associados 

 Evidenciar as necessidades 

e dar apoio à (in) 

formação continuada dos 

Associados, apresentando 

experiências vivenciadas 

em outros Estados  

Apoiar através do fornecimento 

de doutrina, peças jurídicas, 

pesquisas e legislação sobre os 

assuntos de interesse comum 

Divulgar os cursos, seminários, 

palestras que forem realizados no 

Brasil ou no exterior sobre 

assuntos de interesse comum, 

incentivando os associados a 

participar de cursos de 

aperfeiçoamento, 

especialização ou similares em 

interesses difusos e coletivos na 

área. 

  

Trocar informações sobre 

atuação, cursos e eventos em 

andamento, por meio de lista de 

discussão atualizada e no site da 

AMPID e outros meios de 

comunicação 

  

Estimular a produção jurídica de 

artigos para a página da Internet 

Realizar, no mínimo, 2 reuniões 

(assembléias gerais) ao ano para 

troca de experiências e 

informações entre os associados 

  

Atualizar os livros já publicados 

pela AMPID e estimular a 

publicação de novos 

ESTRATÉGIAS 
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OBJETIVO 4 ESTRATÉGIAS METAS ATINGIDAS METAS A SEREM 
ATINGIDAS 

 Elevar os níveis de 
eficiência e eficácia 

em atividades de 
natureza 

administrativa da 
AMPID 

  

 Propor medidas 
administrativas que 

representem a melhoria 
dos processos e 

democratização das 
decisões 

 Elaborar o planejamento 
estratégico 2014 

  
Confeccionar folders, para 

divulgar a sua missão e 
objetivos, e cartões de visitas  

  
Atualizar constantemente os 

dados cadastrais dos 
associados e manter registro 
histórico dos atos realizados 
pela AMPID(confecção de 

relatórios) 
  

Manter e atualizar, 
periodicamente, o site da 

AMPID, informando os novos 
eventos, informações e 

notícias de interesse comum 
  

Aperfeiçoar o regulamento 
de escolha de representantes 

nos Conselhos de 
Direito(CONADE e CNDI) 

Confeccionar e aprovar o 
Regimento Interno 

  
Criar um boletim eletrônico 

  
Organizar três propostas de 
cursos a serem oferecidos, 

buscando-se firmar parcerias 
para a realização dos mesmos 

  
Realizar dois encontros anuais 
dos associados, em datas e 

locais a serem escolhidos 
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 Inscrever a AMPID junto a OEA, a fim de acompanhar o processo 

de adoção de convenções internacionais na área da pessoa 

idosa; 

 
 Lançar o Relatório de Atividades 10 anos da AMPID; 

 
 Dialogar com o CNMP para conseguir um GT do Idoso; 

 

 Confeccionar e aprovar o Regimento Interno; 

 

 Trabalhar junto aos Ministérios Públicos a criação e o 

fortalecimento das Promotorias Especializadas na área da 

Pessoa  com Deficiência e  Idosas; 

 

 Realizar campanha nacional de valorização positiva da velhice. 

 

 Participar do fórum anual junto à Organização das Nações 

Unidas para a Convenção sobre os Direitos dos Idosos. 

 

PLANO DE  

AÇÃO 2015 
Algumas metas 



  
EDIÇÕES  

INCLUSIVAS 
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Em 2007 a AMPID recebeu do Instituto Atenas a doação do projeto 

Edições Inclusivas para suas publicações. 

  

 As obras já publicadas encontram-se no www.edicoesinclusivas: 

  

1) Pessoa com Deficiência e o Direito ao Trabalho: Reserva de 

Cargos em Empresas, Emprego Apoiado. Florianópolis : Editora Obra 

Jurídica, 2007, 260 p., ISBN 978-85-86145-45-2. 

  

2) Deficiência no Brasil: uma abordagem integral dos direitos das 

pessoas com deficiência. Organização de Maria Aparecida Gugel, 

Waldir Macieira e Lauro Ribeiro. Florianópolis : Editora Obra Jurídica, 

2007, 544p.: “Direito Constitucional de ter reserva de cargos e 

empregos públicos em concursos públicos”, p.211-228; “A interdição 

da pessoa com deficiência – efeitos da curatela no contrato de 

trabalho”, p.259-271. ISBN 978-85-86145-46-9. 

  

3) Pessoas Idosas no Brasil: Abordagem sobre seus direitos. 

Organização de Maria Aparecida Gugel e Iadya Gama Maio. 

Brasília : Editora Instituto Atenas; AMPID, 2009, 345p.: “Trabalho e 

Profissionalização para a pessoa idosa”, p.127-143; “Moradia, direito 

fundamental da pessoa idosa”, p. 163-179; “Conselhos de Direito – 

controle social e participação da sociedade  

http://www.edicoesinclusivas/
http://www.edicoesinclusivas/
http://www.edicoesinclusivas/


PUBLICAÇÕES 
A AMPID já lançou quatro LIVROS importantes na área dos 

direitos do idoso e da pessoa com deficiência. São eles: 

 

“Estatuto do Idoso”, organizado por Paulo Roberto 

Barbosa Ramos 

 

 

“Pessoas Idosas no Brasil: abordagens sobre seus 

direitos”, organizadoras Maria Aparecida Gugel e 

Iadya Gama Maio, e artigos de vários juristas 

associados da AMPID;  

 

 

“Deficiência no Brasil: uma abordagem integral dos 

direitos das pessoas com deficiência”, organizadores 

Waldir Macieira da Costa Filho, Maria Aparecida 

Gugel e Lauro Ribeiro, com vários autores de renome 

nacional na área; e 
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“Pessoas com Deficiência e o Direito ao Trabalho” de 

Maria Aparecida Gugel, associada AMPID, por último, 

vários membros da AMPID participaram do livro editado 

pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República, denominado “Estatuto do Idoso: Dignidade 

Humana em foco”, lançado em outubro de 2013. 

 

 

Outras publicações 

“Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência: Novos Comentários, da Secretaria de 

Direitos Humanos” - Em dezembro de 2014 a AMPID 

apoiou a publicação tendo como organizadores e 

autores os associados e membros da diretoria Maria 

Aparecida Gugel e Waldir Macieira da Costa Filho e 

com a participação dos associados Cláudio Drews José 

da Siqueira, Lauro Luiz Gomes Ribeiro, Luis Cláudio 

Carvalho de Almeida e Rebecca Monte Nunes Bezerra. 
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“Estatuto do Idoso – Dignidade Humana como Foco - 

O livro foi organizado pelo promotor Waldir Macieira, 

Neusa Pivatto  Estatuto do Idoso – Dignidade Humana 

como Foco - O livro foi organizado pelo promotor 

Waldir Macieira, Neusa Pivatto Muller e Daizy 

Valmorbida Stepansky. Diversos membros da 

Associação, também colaboraram escrevendo 

artigos para o Estatuto.  
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CONVENÇÃO 

INTERNACIONAL DOS 

DIREITOS DO IDOSO - ONU 

   A Associação Nacional de 

   Membros do Ministério  

   Público de Defesa dos  

   Direitos dos Idosos e Pessoas 

com Deficiência-AMPID, como sociedade civil interessada, vem 

acompanhando as discussões que vem sendo travadas no 

Brasil, América Latina e na própria ONU e OEA, sobre a 

necessidade de ser adotar uma CONVENÇÃO INTERNACIONAL 

DOS DIREITOS DO IDOSO nos moldes que foi em relação à 

pessoa com deficiência, bem como, a criação de uma 

Relatoria Especial para os Direitos Humanos dos Idosos nas 

Nações Unidas com o objetivo de impulsionar esta discussão no 

âmbito internacional.  
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Desde 2008, a AMPID vem acompanhando o processo de 

implementação da Declaração de Brasília no que diz respeito à 

criação de um documento juridicamente vinculante e de 

âmbito internacional de proteção dos direitos da pessoa idosa, 

sendo que participamos de todas as reuniões que estão 

ocorrendo no Grupo de Trabalho de Composição Aberta sobre o 

envelhecimento¹, no âmbito da ONU, em Nova Iorque, reunindo 

estados e a sociedade civil, já tendo ocorrido até o presente 

momento cinco reuniões, duas em 2011, uma em 2012², uma 

em, uma em 2013, e a última em 2014, tendo as discussões 

girado em torno das violações de direitos ocorrido em vários 

países, principalmente ao que tange à discriminação por idade, 

maior vulnerabilidade física e psicológica, violações por parte 

do descumprimento positivo das obrigações dos Estados, ou 

seja, da falta de garantia e efetividade dos direitos sociais, 

principalmente na área da saúde e  de aposentadorias e 

rendas.  

1 O Grupo das Nações Unidas de Trabalho Aberto (OEWG) é um novo grupo de trabalho da 
ONU que foi criada por uma decisão tomada em uma resolução na Assembleia Geral 2010 (Resolução 

A/RES/65/182 em: http://social.un.org/ageing-working-group/). Acessado em 24.04.2013. 

2  Consultar http://social.un.org/ageing-working-group/documents/AAC27820121Spanish.pdf. 

Acessado em 24.04.2013. 
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http://social.un.org/ageing-working-group/documents/AAC27820121Spanish.pdf


Cabe ressaltar que a AMPID teve a oportunidade de apresentar, 

enquanto sociedade civil, uma primeira proposta ou esboço do 

texto para uma convenção internacional sobre direitos da 

pessoa idosa³, documento este que depois serviu de base para 

os demais esboços que estão sendo discutidos, inclusive para 

embasar uma Convenção Interamericana sobre os Direitos das 

Pessoas Idosas, no âmbito da Organização dos Estados 

Americanos (OEA). 
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³       Consulte o teor integral do documento em http://www.ampid.org.br/ampid/Docs_ID/Conv_PessoaIdosa.php.  

Acessado em 24.04.2013. 

http://www.ampid.org.br/ampid/Docs_ID/Conv_PessoaIdosa.php
http://www.ampid.org.br/ampid/Docs_ID/Conv_PessoaIdosa.php
http://www.ampid.org.br/ampid/Docs_ID/Conv_PessoaIdosa.php
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1) Primeiro Pronunciamento feito pela associada Cláudia Beré: 

  

PRONUNCIAMENTO DA AMPID NA 4ª REUNIÃO SOBRE ENVELHECIMENTO 

DA ONU (13/8/2013) 

 

NYC 12 A 15 DE AGOSTO 

 

A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público na Defesa 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Idosos, é formada por 

promotores de justiça de todo o Brasil que tem por atribuição principal 

a defesa judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos das 

pessoas idosas. 

 

O Brasil dispõe de lei nacional que cuida dos direitos da pessoa idosa 

desde 2003, influenciada que foi pelo Plano de Ação de Madri. No 

entanto, determinados direitos ainda não estão implementados diante 

da falta de uma política nacional efetiva para o envelhecer da 

população. 

 

Em 2008 a AMPID apresentou na primeira reunião de seguimento de 

Brasília, no Rio de Janeiro, um esboço de Convenção que foi 

rapidamente encampada pela Argentina a qual apoiamos. 

 

Entendemos que um documento internacional vinculante forçaria a 

implantação de uma política mais efetiva. 
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O mundo, como salientado pelos representantes dos países e ONGs, 

envelhece. As pessoas idosas, de hoje e de amanhã, não têm tempo 

a esperar que conjunturas políticas e econômicas de países 

desenvolvidos e em desenvolvimento se alterem para que sejam 

fixadas normas internacionais vinculantes aos estados parte. 

 

Entendemos que há mecanismos de proteção internacionais 

para  diferentes grupos (criança, mulher, pessoa com deficiência, etc) 

o que significa proteção para a população indicada. No entanto, a 

dispersão de planos e ações sem motivação vinculante significa 

dispersão de energia para as pessoas idosas. 

 

Conclamamos aos estados parte desenvolvidos (União Européia, USA, 

Canadá, Japão, China) que considerem a necessidade de uma 

convenção vinculante, justificando uma ação mundial humanitária 

para todas as pessoas idosas no mundo. 
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2) Segundo Pronunciamento por Maria Aparecida Gugel: 

PRONUNCIAMENTO DA AMPID NA 4ª REUNIÃO SOBRE 

ENVELHECIMENTO DA ONU (14/8/2013) 

NYC 12 A 15 DE AGOSTO 

 

A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público na Defesa 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Idosos, formada por 

promotores de justiça de todo o Brasil, diariamente tenta solucionar 

os direitos violados de pessoas idosas, desde  direitos básicos à 

saúde e bem estar, até crimes de assédio moral, sexual, cárcere 

privado e impedimento de tomada de decisões. 

 

Sentimos falta de uma política internacional humanizada para o 

envelhecer da população mundial que colabore para alterar 

preconceitos estruturais enraizados nas diferentes sociedades. Uma 

norma internacional que obrigue aos estados partes a reconhecer a 

existência de preconceitos contra a pessoa idosa, que obrigue a 

conscientizar a sociedade sobre a existência de humilhação e falta 

de respeito em relação à população idosa, bem como obrigue a 

constituição de mecanismos que imponham a reestruturação social. 
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Do ponto de vista de sua manutenção econômica, assistimos ao 

empobrecimento da pessoa idosa que depois de aposentada se vê 

obrigada a exercer atividades informais para complementar seus 

ganhos e alcançar uma vida digna. Isto não é justo! Necessitamos de 

uma convenção vinculante que obrigue aos estados parte a construir 

mecanismos apropriados de seguridade social e, preferencialmente, 

sem marco obrigatório para deixar o trabalho, se esta for sua 

vontade. 

 

As pessoas idosas, ainda invisíveis em todas as sociedades, não têm 

tempo a esperar que conjunturas políticas e econômicas de países 

desenvolvidos e em desenvolvimento se alterem para que sejam 

fixadas normas internacionais vinculantes aos estados parte. 

 

Conclamamos aos estados membros, sobretudo do bloco dos 

estados desenvolvidos, a reconsiderar sobre a necessidade de uma 

convenção vinculante. 



  
CONGRESSO 

NACIONAL  
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A partir de 2007 intensificaram-se os convites para participar de 

audiências públicas no Congresso Nacional, com a participação da 

associada-presidente Maria Aparecida Gugel: 

  

Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais das Pessoas com 

Deficiência – CASDEF (requerimento 1/2008), na IV Semana Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, 17/10/07. 

  

Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais das Pessoas com 

Deficiência – CASDEF (requerimento 35/2006), na II Semana de 

Valorização da Pessoa com Deficiência, Inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho segundo a lei de cotas, em 21 de 

novembro de 2006. 

  

Semana do Senado Federal de Acessibilidade e Valorização da Pessoa 

com Deficiência, em 4 de dezembro de 2008,  para debater o tema 

Capacitação para o trabalho e empregabilidade da pessoa com 

deficiência. 

  

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ (requerimento 

37/2009), 25 de junho de 2009, instrução do PLS 112/06 que altera 

dispositivos das leis n° 7.853/89, 8.666/93, 8.742/93 e 10.406/02. 

  



PESQUISA 

NACIONAL 
NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

Desde o ano de 2013, a AMPID, juntamente com a Comissão de 

Defesa da pessoa com Deficiência e do Idoso-GNDH e a Caravana 

da Pessoa Idosa/PE, participa do projeto denominado “PESQUISA 

NACIONAL-NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA” que tem a intenção de 

discutir e implementar ações que visem assegurar o cumprimento da 

notificação compulsória no âmbito do Sistema Único de Saúde - 

SUS, mais especificamente no que se refere às notificações de 

violência contra a pessoa idosa e ao cumprimento do que está 

posto no art. 19 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de notificações pelos serviços de saúde e o 

respectivo encaminhamento à autoridade policial, ao Ministério 

Público e aos Conselhos de Direitos do Idoso em suas 

representações local, estadual e nacional. 
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 Anos 2004 e 2005- Curso realizado em parceria com a Secretaria 

de Direitos Humanos(SDH), que abrangeu quase todas as 

capitais brasileiras. O objetivo era estimular os profissionais das 

áreas de direito, saúde e assistência social para exercer papel 

de mobilizador da sociedade quanto ao enfrentamento das 

questões de violência e maus-tratos contra a pessoa idosa, na 

busca de uma cultura de denúncia e correto encaminhamento 

para as situações vivenciadas. O curso era voltado aos 

representantes das instituições que atuam na política do idoso, 

tais como: Ministérios Públicos dos Estados e da União; 

Defensorias Públicas; secretarias Estaduais e Municipais da área 

social, cultural, segurança e da saúde; Conselhos Estaduais e 

Municipais do Idoso; e Organizações não governamentais que 

atuam na área e instituições de Ensino Superior.  

 

CURSO DE 

CAPACITAÇÃO 
PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA 

VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA 



  
CONFERÊNCIAS DA 

PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 
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2006 - I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência  

 

“Acessibilidade você também tem compromisso”, realizada de 12 a 15 

de maio de 2006, em Brasília. A associada Maria Aparecida Gugel 

participou da preparação dos subsídios para os conferencistas, 

Caderno de textos com temas sobre  Aprendizagem do Adolescente 

com Deficiência no Trabalho; Direito ao Trabalho da Pessoa com 

Deficiência; Norma de Acessibilidade para Pessoa com Deficiência 

Mental e Reserva de Postos de Trabalho para a Pessoa com 

Deficiência, que podem ser acessados em 

http://www.ampid.org.br/Docs_PD/subsidios_para_conferencistas.html 

  

2008 - II Conferencia Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

“Inclusão, participação e desenvolvimento: um novo jeito de avançar”, 

realizada de 01 a 04 de dezembro de 2008, em Brasília. O caderno de 

textos trouxe contribuição do tema “reserva de cargos para a pessoa 

com deficiência é constitucional e necessária”.  

  

2012 - III Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

“Um olhar através da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência, da ONU: novas perspectivas e desafios”, realizada de 3 e 6 

de dezembro, em Brasília. A associada Maria Aparecida Gugel 

coordenou a mesa de Acesso à Justiça. 

  

http://www.ampid.org.br/Docs_PD/subsidios_para_conferencistas.html
http://www.ampid.org.br/Docs_PD/subsidios_para_conferencistas.html
http://www.ampid.org.br/Docs_PD/subsidios_para_conferencistas.html
http://www.ampid.org.br/Docs_PD/subsidios_para_conferencistas.html
http://www.ampid.org.br/Docs_PD/subsidios_para_conferencistas.html
http://www.ampid.org.br/Docs_PD/subsidios_para_conferencistas.html
http://www.ampid.org.br/Docs_PD/subsidios_para_conferencistas.html
http://www.ampid.org.br/Docs_PD/subsidios_para_conferencistas.html
http://www.ampid.org.br/Docs_PD/subsidios_para_conferencistas.html
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DISCUSSÃO  
Projeto de Lei sobre  

os Direitos das Pessoas 

com Deficiência 
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DE 2004 ATÉ 2012  

  

Em setembro de 2004 a AMPID foi convidada pelo Relator do projeto 

de lei no Senado Federal (PLS 06/2003 de autoria do Senador Paulo 

Paim), Senador Flavio Arns, a participar de um grupo de trabalho 

para analisar referido projeto e apresentar proposta de um relatório 

substitutivo junto à Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O grupo 

foi integrado pelos associados Waldir Macieira, Lauro Ribeiro, Simone 

Monteiro, e coordenado pela associada Maria Aparecida Gugel. 

  

Atualmente o projeto de lei correspondente (PL 7699/2003) está em 

tramitação junto no Congresso Nacional. 

  

Em 2012 a Secretaria de Direitos Humanos (Portaria nº 616, de 16 de 

maio de 2012), institui grupo de trabalho para análise de Projetos de 

Lei que tratam da criação do Estatuto das Pessoas com Deficiência. 

A AMPID participou dos trabalhos com suas representações junto ao 

CONADE, os associados Janaína Carneiro e Waldir Macieira e, 

também da associada Maria Aparecida Gugel, como jurista 

convidada. 
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Foram considerados os trâmites dos projetos de lei nº 3.638, de 2000 

e 7.699, de 2006, que instituem o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, as Conferências Nacionais dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, nos anos de 2006 e 2008, e dos cinco encontros 

regionais organizados pelo Conselho Nacional dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência - CONADE - no ano de 2009 para a 

elaboração de um proposta entregue a Relatora Mara Gabrilli. 

  

Mais uma vez a AMPID teve ampla interação com os representantes 

da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, da 

Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional em Defesa dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência, do Conselho Nacional dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência – CONADE e juristas 

convidados. 



CONSELHOS  

NACIONAIS 

Atualmente, possui assento nos CONSELHOS NACIONAIS da 

pessoas com deficiência (CONADE) e da pessoa idosa (CNDI), 

desenvolvendo uma forte atuação. 

 

No CONADE coordena, atualmente, a Comissão de 

Acompanhamento de Atos Normativos, participando ativamente 

do processo de criação de pareceres, resoluções, notas e moções 

para subsidiar as decisões de Plenário. 

 

Atualmente a associada Dra. Sandra Maria Ferreira de Souza, 

representando a AMPID, preside o CNDI. 
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Destacamos algumas das atividades mais relevantes nestes 10 anos 

de atuação: 

 

2006 - A AMPID passa a integrar o Conselho Nacional de Direitos da 

Pessoa Portadora de Deficiência - CONADE, tendo como membro 

titular Maria Aparecida Gugel e suplente Waldir Macieira, conforme a 

Portaria SEDH n° 76, de  16/6/06, DOU nº 115, 19/6/06. 

 

A AMPID, por meio da associada Maria Aparecida Gugel, participou 

de significativas tomadas de decisões para as pessoas com 

deficiência, dentre elas a proposta de lei complementar para a 

aposentadoria do servidor público com deficiência e as regras de 

acessibilidade nos concurso público que subsidiaram nota técnica da 

CORDE para todos os órgãos da administração pública federal. A 

condução dos trabalhos pela CORDE/SEDH, em câmaras técnicas, 

permitiu uma maior interação da AMPID com a sociedade civil 

organizada e os órgãos de governo que delas participaram. São elas: 

  

1) Câmara Técnica para a elaboração de proposta de lei 

complementar para aposentadoria de servidor público com 

deficiência, realizada pela CORDE/SEDH em 17 de julho de 2006, 

Ministério da Justiça em Brasília-DF. 

  

2) Câmara Técnica sobre Concurso Público para Pessoas com 

Deficiência, realizada pela CORDE/SEDH no período de 23 a 24 

outubro de 2006, Hotel Gran Bitter, em Brasília-DF. 

  

ATIVIDADES  

JUNTO AO CONADE 
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3) Câmara Técnica para a preparação de proposta do Brasil ao texto 

final da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência – ONU, realizada pela CORDE/SEDH no período de 24 a 26 

de julho de 2006, em Brasília-DF.  

  

2007 - Outra importante câmara técnica que teve  a participação 

da AMPID foi: Câmara Técnica de Avaliação e Caracterização das 

Deficiências, realizada pela CORDE/SEDH no período de 29 a 31 de 

janeiro de 2007. 

   

2008 - O ano de 2008 foi dedicado à ratificação da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tendo a AMPID, 

seguindo as deliberações do plenário do Conade, articulado e 

colaborado nos seguintes atos (ver a 57a. Reunião Ordinária do 

CONADE): emitiu nota pública ressaltando a importância do tema da 

existência deste tratado internacional de direitos humanos e sua 

ratificação pelo Brasil, com quórum qualificado: NOTA PÚBLICA- PELA 

RATIFICAÇÃO DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA DA ONU. 

  

2009 - Oficina Técnica Interamericana sobre Parâmetros e 

Indicadores Sociais Referentes às Pessoas com Deficiência, realizada 

pela CORDE/SEDH no período de 11 a 13 de maio de 2009, em 

Brasília. 
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2014 - O Vice-Presidente da AMPID Waldir Macieira da Costa Filho 

participou dos seguintes eventos pelo Conade e representando a 

AMPID em 2014, proferindo palestras e oficinas de capacitação de 

conselheiros dos direitos das pessoas com deficiência: 

 

1) No dia 18/02/2014 , o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

ministro Marco Aurélio, recebeu em seu gabinete representantes do 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade), 

entre eles, o representante da AMPID Waldir Macieira e o Presidente 

do CONADE Antonio José Ferreira,  para tratar das ações de 

acessibilidade no âmbito da Justiça Eleitoral. Os representantes se 

encaminharam um documento formal ao ministro, detalhando os 

pleitos do Conselho acerca do tema. Além de reforçar a importância 

do cumprimento da Convenção dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e da Resolução nº 23.381/2012 do TSE - que institui o 

Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral -, os membros do 

Conade sugeriram a adoção de certas medidas para garantir o 

acesso desse público ao processo eleitoral. Entre as propostas estava a 

inclusão de um tradutor da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e da 

audiodescrição nos programas eleitorais, para que cegos e surdos, 

respectivamente, pudessem conhecer as propostas dos candidatos da 

mesma forma que as pessoas sem deficiência.  
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Segundo Waldir Macieira, vice-presidente da Associação Nacional do 

Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com 

Deficiência (Ampid) - entidade com assento no Conade -, os pleitos 

dirigidos ao presidente do TSE tinham como objetivo assegurar que 

“nas próximas eleições (de 2014), possa ser garantido esse princípio 

essencial para a pessoa com deficiência que é a acessibilidade (...), 

para a efetivação da cidadania e da dignidade” dessa parcela do 

eleitorado brasileiro. 

 

2) Nos dias  13 e 14 de março de  2014, na cidade de Belém (Pará), 

durante o Encontro Regional de Conselhos de Direitos das Pessoas com 

Deficiência da Região Norte, promovido pelo Conselho Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência – CONADE. 

 

3 ) Nos dias  27 e 28 de março de 2014, na cidade de Brasília (Distrito 

Federal), durante o Encontro Regional de Conselhos de Direitos das 

Pessoas com Deficiência da Região Centro-Oeste, promovido pelo 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CONADE. 

 

4) Nos dias  20 e 21 de maio de 2014, na cidade de São Paulo (São 

Paulo), durante o Encontro Regional de Conselhos de Direitos das 

Pessoas com Deficiência da Região Sudeste, promovido pelo Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CONADE. 
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5) Nos dias 25 e 26 de setembro de 2014, na cidade de Manaus-AM, no 

Auditório Belarmino Lins da Assembleia Legislativa do Amazonas, 

durante  a 2ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Amazonas (Confeam). promovido pelo Governo do 

Amazonas, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência (Seped), em parceria com o Conselho Estadual dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência do Amazonas (Conede-AM) e 

apoio do CONADE/SDH. 

 

6) No dia 9 de dezembro de 2014 , na cidade de Belém, durante o II 

Curso de Capacitação de Conselheiros dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, promovido pelo Conselho Estadual de Direitos das Pessoas 

com Deficiência do Pará, com apoio do CONADE e SDH. 

  

7) Durante o ano de 2014 o representante da AMPID no Conade Waldir 

Macieira presidiu a Comissão de Atos Normativos do Conade, 

despachando vários processos sobre interesses coletivos e difusos e 

pedidos de orientação de associações, entidades e pessoas com 

deficiência.  

  

8) Também participou das reuniões ordinárias do CONADE durante esse 

ano, e compôs a Presidência Ampliada do CONADE para deliberar 

sobre políticas públicas direcionadas as pessoas com deficiência no 

âmbito do Governo Federal.  
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9) Presidiu a Comissão do CONADE/SDH que elaborou a minuta que 

redundou no DECRETO Nº 8.368, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2014 que 

regulamenta a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 que institui a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista.  

  

10) Também presidiu a Comissão de elaboração do novo processo de 

eleição para o CONADE. 
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ATIVIDADES JUNTO 
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Destacamos algumas das atividades mais relevantes nestes 10 anos de 

atuação: 

 

2008 

1) Grupo de Trabalho no CNDI para propor medidas de 

implementação do Art. 38, da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso, 

realizado em 18 de março de 2008, Programas habitacionais públicos - 

reserva de 3% das unidades residenciais para atendimento aos idosos- 

A presidente da AMPID, Maria Aparecida Gugel, integrou Grupo de 

Trabalho no CNDI para propor medidas de implementação do Art. 38, 

da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso - que dispõe sobre a 

prioridade que tem a pessoa idosa na aquisição de imóvel para 

moradia em programas habitacionais públicos ou subsidiados com 

recursos públicos – reserva de 3% das unidades. O resultado dos 

trabalhos do grupo foi a política de atuação implementado pelo 

CNDI, cuja presidência estava a cargo do associado Paulo Roberto 

Ramos. 

  

2) Grupo de trabalho para a regulamentação do Fundo Nacional do 

Idoso. 
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2009 - Colaboração da AMPID na redação da RESOLUÇÃO N°4, DE 8 DE 

AGOSTO DE 2009, que dispõe sobre o trâmite de denúncias, 

reclamações e pedidos recebidos no Conselho Nacional dos Direitos do 

Idoso ( publicado em Nº 245 – DOU de 23/12/09 – p.14 – seção 1). 

 

 

2010 - Participação da AMPID no Grupo de Trabalho sobre a 

normatização do FUNDO NACIONAL DO IDOSO. 

 

 

2012 - Colaboração da AMPID no PARECER DO CNDI SOBRE O 

ANTEPROJETO DO CÓDIGO PENAL. 

 

 

2013 - Participação da AMPID na 

Comissão de Gestão do Fundo Nacional do Idoso. 

 



PARECERES 

 Consulta PARECER - art. 35 da lei nº 10.741, de 2003 - Estatuto 

do Idoso – possibilidade de regulamentação pelo CNDI de 

poder de fiscalização e de se adotar medidas sancionatórias 

às Instituições de Longa Permanência. Culminou na Resolução 

CNDI N° 13, DE 11 DE ABRIL DE 2008 (2008). 

 

 Consulta PARECER - Projeto de lei n° 6.240, de 2005- altera o 

art. 94 da lei nº 10.741, de 2003. Constitucionalidade e 

conformidade com os preceitos do estatuto. Agilidade na 

tramitação do processo criminal dos crimes previstos no 

estatuto do idoso. Correção de distorções doutrinárias e 

jurisprudenciais. Câmara dos Deputados. Apresentado pela 

Deputada Sandra Rosado (2008). 
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 Consulta PARECER - Projeto de lei n° 6015, de 2005 que institui 

o fundo nacional do idoso e autoriza deduzir do imposto de 

renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações 

efetuadas aos fundos municipais, estaduais e nacional do 

idoso. Constitucionalidade e conformidade com os preceitos 

do estatuto. Princípio da não discriminação e de igualdade 

de tratamento. Câmara dos deputados. Foi apresentado 

pelo deputado Beto Albuquerque (2008). 
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PARTICIPAÇÃO 
Conselhos de  

Direito 
 

1)Em março de 2014: AMPID concorreu a uma vaga junto ao 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher(CNDM), para o mandato 

2014-2017, conforme os termos do EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 

01/2014-SPM, mas não obteve a devida habilitação, mesmo 

ingressando-se com recurso administrativo; 

  

2) Em de 2014: AMPID concorreu a uma vaga junto ao Conselho 

Nacional dos Direitos Humanos(CNDH), para o mandato 2014-2016, 

conforme os termos do EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2014, tendo 

sido considerada habilitada, mas não obteve êxito dentre as 

instituições da sociedade civil eleitas; e 

  

3) Em setembro de 2014: AMPID concorreu a uma vaga junto ao 

Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI), para o mandato 

2014-2016, conforme os termos do EDITAL DE CONVOCAÇÃO-

ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO, publicado no D.O.U. DE 28/08/2014, tendo 

obtido não só a vaga como também a Presidência do Órgão, sendo 

escolhidas as associadas SANDRA MARIA FERREIRA DE SOUZA e 

CLÁUDIA MARIA BERÉ, como titular e suplente, respectivamente. 

  



 

GRUPOS DE  

TRABALHO  

 No CONADE:(a) Elaboração do substitutivo do PL do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência; (b) Elaboração da minuta do Decreto 

que regulamenta a lei da aposentadoria especial da PcD;(c) 

Elaboração da minuta do Decreto que regulamenta a lei das 

pessoas com espectro do autismo; (d) participação dos GT´s da 

empregabilidade e do concurso público para PcD. 

 

 No CNDI:(a) para propor medidas de implementação do Art. 38, 

da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso -, que dispõe sobre a 

prioridade que tem a pessoa idosa na aquisição de imóvel para 

moradia, em programas habitacionais, públicos ou subsidiados 

com recursos públicos – reserva de 3% das unidades. (b) para 

propor a regulamentação do artigo 35 da Lei nº 10.741/2003 - 

Estatuto do Idoso -, que dispõe sobre as regras a serem 

observadas em contratos de prestação de serviços das 

entidades de longa permanência para pessoas idosas, tendo 

culminado na aprovação da Resolução n° 12 do CNDI. 
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CAMPANHAS 
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1) Desde o ano de 2013, a AMPID, juntamente com a Comissão 

de Defesa da pessoa com Deficiência e do Idoso-GNDH e a 

Caravana da Pessoa Idosa/PE, participa do projeto denominado 

“PESQUISA NACIONAL-NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA” que tem a 

intenção de discutir e implementar ações que visem assegurar o 

cumprimento da notificação compulsória no âmbito do Sistema 

Único de Saúde - SUS, mais especificamente no que se refere às 

notificações de violência contra a pessoa idosa e ao 

cumprimento do que está posto no art. 19 da Lei 10.741/2003 

(Estatuto do Idoso), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

notificações pelos serviços de saúde e o respectivo 

encaminhamento à autoridade policial, ao Ministério Público e 

aos Conselhos de Direitos do Idoso em suas representações local, 

estadual e nacional.  

  

2) Em setembro de 2014: AMPID aderiu a campanha institucional 

do CNMP “Interdição parcial é mais legal”. 

  

  



NOTAS PÚBLICAS 

Em vários momentos no cenário legislativo a AMPID se manifestou 

sobre temas em discussão no Congresso Nacional, em alguns contra a 

proposta porque atingiam conquistas alcançadas, em outros 

favoravelmente porque ampliava o leque de direitos: 

 

1) Em 3 de março de 2008 - CÉLULAS-TRONCO PARA PESQUISAS- AMPID 

vem a público manifestar-se a favor da utilização de células-tronco 

embrionárias para pesquisa e terapia. 

  

2) Em 19 de maio de 2008 - PEC n° 457/2005- AMPID vem a público 

manifestar-se a favor da PEC n° 457/2005 (aumento da aposentadoria 

compulsória de 70 para 75 anos de idade), que altera o Art. 40 da 

Constituição da República, relativo ao limite de idade para a 

aposentadoria compulsória do servidor público em geral, e 

acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

 

3) Em 8 de junho de 2009 - AMPID se manifesta contra o PLS n° 

112/2006 que acrescenta e altera dispositivos da Lei nº 7.853, de 24 de 

outubro de 1989, dá nova redação a dispositivo da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e acrescenta dispositivos às Leis nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, e nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
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4) Em 16 de setembro de 2009 - PLC n° 161/2008 - FUNDO NACIONAL 

DO IDOSO- AMPID vem a público manifestar-se a favor da aprovação 

do PLC n° 161/2008 (FUNDO NACIONAL DO IDOSO) que institui o Fundo 

Nacional do Idoso e autoriza deduzir do imposto de renda devido 

pelas pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos 

Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso, tramitando atualmente na 

Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal 

 

5) Em 19 de maio de 2011 - NOTA DE APOIO À POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.  

  

6) Em 3 de dezembro de 2012 - AMPID se manifesta contra o PLS n° 

118/2011 que acrescenta o art. 431-A a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) e altera o caput do art. 93 da lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, para dispor sobre o preenchimento de quotas para pessoas 

com deficiência. 

  

7) Em 3 de dezembro de 2012 -AMPID se manifesta contra o PLS n° 

112/2006 que acrescenta e altera dispositivos da Lei nº 7.853, de 24 de 

outubro de 1989, dá nova redação a dispositivo da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e acrescenta dispositivos às Leis nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, e nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
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8) Em 3 de dezembro de 2012 - A AMPID manifesta-se favorável à atual 

proposta de estatuto elaborada pelo Grupo de Trabalho, constituído 

Portaria SDH/PR nº 616/2012 para analisar os projetos de lei que tratam 

da criação do Estatuto das Pessoas com Deficiência - Projeto de Lei n° 

7.699/2006, da relatoria da Exma. Deputada Mara Gabrilli. 

 

9) No dia 05 de fevereiro de 2014,  lançou uma Nota Pública sobre a  

Lei 12.933 de 26 de dezembro de 2013 e o entendimento sobre a MEIA-

ENTRADA PARA A PESSOA IDOSA zelando pela aplicabilidade do artigo 

23 do Estatuto do Idoso que preconiza que todos os idosos, sem 

exceção, têm direito a aquisição de ingressos com 50% de desconto, 

não estando, portanto, sujeitos à quota de 40%. 

 

10) No dia 15 de junho de 2014, lançou, no DIA MUNDIAL DE 

CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA  CONTRA A PESSOA IDOSA, uma 

Nota pública, conclamando a sociedade para que, juntos, possam 

contribuir para a diminuição dos índices de violência e de 

discriminação, que se encontra publicada no site www.ampid.org.br. 

 

11) Em outubro de 2014 - Dia 1°. Dia  Internacional do Idoso. Carta 

aberta à população. 

 

12) Em novembro de 2014:  Nota a favor da PEC n° 457/2005, que tem 

por objetivo aumentar a idade limite de 70 para 75 anos para a 

aposentadoria compulsória dos servidores públicos em geral. 
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1) PORTARIA Nº 001, de 16 de dezembro de 2014- Aprova o 

Regulamento de Escolha dos Associados a serem indicados para 

representar a AMPID  nos Conselhos de Direitos e dá outras 

providências. 

  

2) PORTARIA Nº 002, de 18 de dezembro de 2014- Aprova o 

Regulamento de Alteração do valor da anuidade para o ano de 2015, 

e disciplina o prazo de pagamento e direitos dos  Associados. 

PORTARIAS 



COMUNICAÇÃO 
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Folder (frente x verso)  



COMUNICAÇÃO 

A AMPID mantém uma página eletrônica da AMPID é 

www.ampid.org.br, além de uma fanpage aberta ao público 

em geral (www.facebook.com/AMPID.AMPID) contendo 

informações sobre pessoas com deficiência e pessoa idosa, 

com acesso a informações atualizadas e disponíveis para 

consultas de usuários em: 

 diversas NOTAS PÚBLICAS; 

 banco de dados de artigos escritos por seus associados; 

 ações, termos de ajustamento de conduta, notificações 

recomendatórias de órgãos do Ministério Público em todo o 

Brasil na defesa de direitos de idosos e pessoas com 

deficiência; 

 decisões e link para os Conselhos Nacionais; 

 link de acesso aos Conselhos de Direitos existentes em todo o 

Brasil; 

 Notícias e Eventos das áreas de idosos e pessoas com 

deficiência. 

 

  ampidgrupo@yahoo.com.br 

  www.ampid.org.br 

www.facebook.com/AMPID.AMPID 

Site e Fanpage 

http://www.ampid.org.br/
http://www.ampid.org.br/
http://www.ampid.org.br/
http://www.ampid.org.br/
http://www.ampid.org.br/
http://www.ampid.org.br/
http://www.ampid.org.br/
http://www.facebook.com/AMPID.AMPID
http://www.facebook.com/AMPID.AMPID
http://www.facebook.com/AMPID.AMPID
http://www.facebook.com/AMPID.AMPID
http://www.facebook.com/AMPID.AMPID
http://www.facebook.com/AMPID.AMPID
http://www.facebook.com/AMPID.AMPID


Site 
www.ampid.org.br 

 ampidgrupo@yahoo.com.br 

  www.ampid.org.br 

www.facebook.com/AMPID.AMPID 



 ampidgrupo@yahoo.com.br 

  www.ampid.org.br 

www.facebook.com/AMPID.AMPID 

Com o objetivo de atender de forma ampla e 
participativa aos usuários bem como aumentar a 
visita, em 2014 o site da AMPID ganhou novas 
configurações. Modernizou a organização, o 
visual e ferramentas do portal. O menu superior foi 
simplificado, a distribuição visual das matérias foi 
reorganizada, apresentando assim um visual mais 
clean.  
 

Foi inserido no site o campo de buscas de 
matérias e notícias, que antes não tinha e que é 
uma ferramenta fundamental para uma  
navegação mais eficiente. Outra novidade é a 
comunicação com as redes sociais e inserção de 
vídeos bem como o campo de publicações em 
evidência na Home do site.  



Fanpage 
www.facebook.com/AMPID.AMPID 
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Desde seu início julho de 2014 até fevereiro de 2015, a página já 

alcançou 277 fãs.  A maioria do público é de mulheres, na faixa de 

45 a 54 anos, representando 73% dos fãs.  

Post comemorativo 
compartilhado com os fãs, 

no dia em que a página 
completou 100 curtidas em 

menos de um mês 
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Um dos últimos posts 
mais compartilhados.  

Até 02 de fevereiro: 206 
compartilhamentos e 

mais de 9 mil 
visualizações. 
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Veículo: AMPID (Site) 
http://www.ampid.org.br
/v1/?p=1202 
Data: 11/11/2014 

 

AMPID NA MÍDIA 
Matérias sobre a AMPID  

veiculadas na mídia online 
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Veículo: SECRETARIA DE 
DIREITOS HUMANOS (Site) 
http://www.sdh.gov.br/n
oticias/2014/julho/forum-
nacional-discute-

enfrentamento-a-
violencia-contra-
populacao-idosa 
Data: 30/07/2014 
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Veículo: SECRETARIA DE 
DIREITOS HUMANOS (Site) 
http://www.sdh.gov.br/n
oticias/2014/outubro/am
pid-assume-a-nova-

presidencia-do-conselho-
nacional-dos-direitos-do-
idoso 
Data: 31/10/2014 
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Durante os dez  anos de atuação, a AMPID participou ou apoiou 

importantes eventos relacionados ao tema dos Direitos Humanos das 

Pessoas com Deficiência e Pessoas Idosas: 



EVENTOS 

3) Segundo Foro Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores. Experiencias Nacionales sobre Derechos Humanos de las Personas 
Mayores en Brasil, realizado na cidade do México, entre os dias 3 a 6 de 
junho de 2014. A Presidente Iadya Gama Maio participou do painel 
“Experiencias Nacionales sobre Derechos Humanos de las Personas 
Mayores”.  
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4) A AMPID apoiou o evento “ Interdição: 
uma releitura a partir da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência”, 
realizado pelo Ministério Público do RJ, no 
dia 30 de maio de 2014 e apoiado 
também pelo CNMP, a partir da iniciativa 
do associado  Luiz Cláudio Carvalho de 
Almeida, Diretor da Região Sudeste. 
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6) A AMPID participou da 5ª Reunião do Grupo de Trabalho de Composição 
Aberta sobre o envelhecimento, no âmbito da ONU,  que reuniu estados e a 

sociedade civil, entre os dias 30 de julho a 1° de agosto, em Nova Iorque, 
sendo representada pela associada e Promotora de Justiça do RN, Rebecca 
Nunes Bezerra, e que tem por objetivo buscar o consenso dos países em torno 
da adoção de uma convenção internacional de  defesa dos direitos das 
pessoas idosas, nos moldes da Convenção das Pessoas com Deficiência. 
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7) A AMPID participou do evento "XIV Fórum Brasileiro de Neuropsiquiatria 
Geriátrica", realizado de 25 a 27 de setembro de 2014, no MinasCentro em 
Belo Horizonte/MG.. A Presidente Iadya Gama Maio e Diretor da Região 
Nordeste Alexandre Alcântara participaram da conferência denominada  

“O direito à moradia e os lares para idosos no futuro". 
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8) Os associados da AMPID Sandra Maria Ferreira de Souza e Paulo Roberto 
Barbosa Ramos participaram do evento “II Fórum da Longevidade 2014”, 
realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 16 e 17 de outubro de 2014   
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9) A Presidente Iadya Gama Maio participou da comissão julgadora do 20° 
Prêmio Nacional de Direitos Humanos 2014, bem como, da solenidade de 
entrega do prêmio realizada em Brasília no dia 10 de dezembro de 2014.  
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10) A AMPID forneceu o desenho (abaixo), a pedido e sem qualquer 
custo, a ser colocado nas 2.000 camisetas(abadás) do bloco “Burro 
Elétrico”, muito tradicional no Carnatal em Natal,RN, realizado entre os 
dias 4 e 7 de dezembro de 2014., participando assim de uma ação social 

de conscientização da população de que violência contra a pessoa 
idosa é crime! 
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