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OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1/2020/CONADE 

Brasília. 04 de fevereiro de 2020. 
 
Aos 
Conselhos Estaduais e Distrital dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

  

Assunto: Comunicado sobre Financiamento da V Conferência Nacional. 

  

Cumprimentando-os e, sabedores que V.S.ª aguardam informações sobre o 
custeio de participação dos Delegados na V Conferência Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, trazemos ao vosso conhecimento que o Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, através do OFÍCIO Nº 120/2020/GAB. 
SE/SEMMFDH, informou a este Conselho Nacional, que “não apresenta 
disponibilidade orçamentária no corrente ano para o custeio de passagens e 
diárias de representantes da sociedade civil que serão delegados da V Conferência 
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a ser realizada em dezembro de 
2020”. 

Cabe esclarecer que o Conade não encontrou precedente na história das 
Conferências Nacionais, desde a realização da primeira, em 2006, o que representa 
total descaso por parte do atual governo para com os representantes da Sociedade 
Civil Organizada. 

Vale destacar, que tal decisão fere frontalmente a Convenção sobre os 
Direitos da Pessoa com Deficiência, particularmente quando afirma em seu 
preâmbulo, letra “m” que, “Reconhecendo as valiosas contribuições existentes e 
potenciais das pessoas com deficiência ao bem-estar comum e à diversidade de suas 
comunidades, e que a promoção do pleno exercício, pelas pessoas com deficiência, 
de seus direitos humanos e liberdades fundamentais e de sua plena participação na 
sociedade resultará no fortalecimento de seu senso de pertencimento à sociedade e 
no significativo avanço do desenvolvimento humano, social e econômico da 
sociedade, bem como na erradicação da pobreza...”.  

Observe-se ainda o que estabelece a Lei Brasileira de Inclusão, em seu art. 76 
ao assegurar que “O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os 
direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as 
demais pessoas”. 
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Neste sentido, o Governo Federal ao não assumir a participação de 
representantes da Sociedade Civil na V Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, impede o pleno exercício de seus direitos, frente à Convenção e à 
LBI. 

Informamos que, em razão dessa equivocada decisão do Governo, este 
Conselho Nacional através de sua Presidência Ampliada, bem como de seu 
colegiado, estará estudando as possíveis medidas cabíveis, com vistas a reverter tal 
decisão, o que, ao se alcançar, imediatamente comunicaremos aos Conselhos 
Estaduais e Distrital dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ressalvando ainda que 
até o presente momento não foi publicado pelo Governo Federal, o Edital de 
Convocação da V Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o 
que tão logo ocorra, comunicaremos aos senhores. 

 

Atenciosamente, 

  

 

                                             MARCO CASTILHO 

Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

 
 
 
 
 

 


