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Apresentação

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem trabalhado com todo o empenho para que os direitos 
daqueles que têm deficiência  intelectual e múltipla sejam cada vez mais respeitados.  Além da criação da 
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2011, diversas iniciativas dos deputados 
estaduais e das demais comissões da Casa vêm apoiando a incessante luta das Apaes (Associações de Pais e 
Amigos dos Excepcionais) para prestar atendimento digno a quem necessita.

Em agosto de 2013, a importante atuação das Apaes, reconhecida pelos valores de liberdade e justiça que 
dissemina, esteve ameaçada por uma proposta desastrosa do Ministério da Educação, que alteraria, no Senado 
Federal, o texto de uma das metas do Plano Nacional de Educação.

Pela proposição, alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou superdotados deixariam 
de frequentar escolas especiais. O atendimento a esse público seria concentrado na rede regular de ensino,  o 
que implicaria falta de repasse pelo poder público de mais recursos às escolas mantidas pelas Apaes.

Felizmente, após ampla mobilização em todo o País, na qual a  Assembleia de Minas teve intensa participação, 
a medida foi repensada,  resguardando aos gestores das políticas educacionais e às famílias a escolha dos 
ambientes que considerem mais propícios ao desenvolvimento do aluno, desde que, por suas condições 
específicas, não possa ser  integrado ao ensino regular.

Constaram de nosso engajamento nessa campanha, além de uma visita a Brasília para prestar nossa 
solidariedade às associações, a realização, em várias regiões do Estado, de visitas e audiências públicas, nas 
quais se buscaram soluções para esse problema.

O presente relatório abrange uma série de iniciativas promovidas entre abril e maio de  2014 para aproximar 
ainda mais o Poder Legislativo dessas importantes entidades da sociedade civil. Essas ações foram organizadas 
pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, inspiradas no evento Minas Abraça as Apaes, realizado em 
Sete Lagoas, em novembro de 2013.

Este documento configura, portanto, a consagração de um compromisso deste Parlamento em prol da 
inclusão da pessoa com deficiência, visando à sua inserção nos diversos espaços sociais e tornando-a um 
agente transformador no seio de sua comunidade. 

 Deputado Dinis Pinheiro
 Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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1 INTRODUÇÃO

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais realizou, 
entre os meses de abril e maio de 2014, um conjunto de ações com vistas a promover a aproximação entre o 
Poder Legislativo e as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) sediadas no Estado. 

As Apaes são entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, organizadas em rede. Sua missão precípua é a 
defesa e a promoção dos direitos da pessoa com deficiência e a sua inclusão social. Elas atuam por meio da 
oferta de serviços de atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. 

A inspiração para a iniciativa relatada neste documento foi o evento Minas Abraça as Apaes, realizado em 
Sete Lagoas, em novembro de 2013. O movimento, que teve a participação dessa Casa Legislativa, congregou 
a comunidade local e 21 municípios vizinhos em defesa das instituições e da garantia de continuidade de 
suas atividades. A mobilização da sociedade e do poder público para o apoio às Apaes promovida nesse 
evento ocorreu na conjuntura do processo de apreciação, pelo Congresso Nacional, do novo Plano Nacional 
de Educação, que contém metas e estratégias da educação para um período de 10 anos. Naquele contexto, 
importava reafirmar o papel imprescindível das Apaes na promoção da cidadania das pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla, com fulcro no reconhecimento de que essas entidades se consolidaram genuinamente 
como protagonistas do movimento de inclusão das pessoas com deficiência, ao longo de décadas de um 
trabalho abnegado que alia conhecimento especializado, persistência e compromisso com a causa que 
defendem. 

A repercussão do evento foi bastante positiva e, por acreditarmos na pertinência e na legitimidade desse 
movimento, empreendemos a tarefa de ir a campo para conhecer mais de perto a realidade das Apaes, 
avaliando como se estruturam, que serviços oferecem, qual o perfil dos profissionais a elas vinculados e quais 
as necessidades e os problemas enfrentados no desempenho de sua missão. Municiado dessas informações, o 
Poder Legislativo poderá melhor qualificar as discussões sobre o tema e propor encaminhamentos objetivos 
para ações do Estado, de modo a apoiar efetivamente o funcionamento das instituições e contribuir para a 
busca de soluções dos problemas por elas enfrentados. 

Não foi tarefa fácil escolher quais instituições e municípios seriam visitados, tendo em vista as dimensões 
e a diversidade do nosso Estado, bem como o grande número de Apaes em funcionamento. Para realizá- 
-la, contamos com o auxílio da Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais e procuramos cobrir tanto 
quanto possível as regiões do Estado. Contudo, diante da impossibilidade de conhecer in loco todas as 
instituições – 432 filiadas –, precisaríamos lançar mão de uma estratégia complementar capaz de nos auxiliar 
a compilar informações que considerávamos essenciais sobre a realidade de cada Apae. Dessa reflexão 
resultou a elaboração de um questionário sobre a infraestrutura, as áreas de atuação, os recursos humanos 
e o financiamento das entidades, que foi enviado por meio eletrônico a todas as Apaes por intermédio da 
Federação das Apaes do Estado. 

Assim, foram realizadas dez audiências públicas, precedidas de visitas às Apaes sediadas nos municípios 
onde ocorreram os debates: São Lourenço, Sete Lagoas, Pará de Minas, Além Paraíba, Montes Claros, Araxá, 
Uberlândia, Manhuaçu, Araçuaí e Paracatu. As discussões que as audiências promoveram e o contato com as 
entidades superaram as expectativas da comissão quanto ao adensamento de informações colhidas. Também 
recebemos respostas de 156 Apaes ao questionário que enviamos, valioso instrumento para a análise da 
situação das entidades.

As audiências e as visitas realizadas foram decididas pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, por 
meio da aprovação de requerimentos apresentados ao longo das reuniões da comissão no primeiro semestre 
de 2014: os Requerimentos nºs 9.292/2014, 9.293/2014, 9.287/2014, 9.289/2014, 9.288/2014 e 9.291/2014 
foram aprovados na reunião de 12/3/2014; os Requerimentos nºs 9.462/2014, 9.461/2014 e 9.463/2014 foram 
aprovados na reunião de 2/4/2014; os Requerimentos nºs 9.552/2014 e 9.553/2014 foram aprovados em 
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9/4/2014; e os Requerimentos nºs 9.613/2014, 9.612/2014, 9.611/2014, 9.610/2014, 9.608/2014, 9.606/2014, 
9.604/2014, 9.602/2014, 9.599/2014 e 9.553/2014 foram aprovados em 15/4/2014.

O presente relatório é o produto final desse longo trabalho e contém a análise dos dados coletados das 
respostas aos questionários, o relato das visitas e das audiências públicas realizadas, bem como a compilação 
de todas as demandas recebidas e as recomendações e sugestões para o aprimoramento da parceria do poder 
público com essas entidades. Sua divulgação atende aos princípios da transparência que deve reger a atuação 
do poder público.

Por fim, queremos registrar, nesta oportunidade, nossos sinceros agradecimentos aos colaboradores que nos 
auxiliaram no planejamento e na execução das atividades desta pesquisa, aos que nos receberam em seus 
municípios e entidades, durante as audiências públicas e as visitas, e aos que nos forneceram tão prontamente 
as informações solicitadas. 

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia 
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2 PANORAMA HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO BRASIL

Segundo o Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 23,9% 
da população brasileira tem algum tipo de deficiência – visual, auditiva, motora ou mental/intelectual – e 
8,3% apresenta pelo menos um tipo de deficiência considerada severa. A deficiência mental ou intelectual, 
classificada como severa pelo IBGE, atinge 1,4% da população. Em Minas Gerais, integravam o segmento 
de pessoas com deficiência mental ou intelectual, em 2010, 301.447 indivíduos, o que corresponde a 
aproximadamente 1,5% da população.

Os avanços no processo de escolarização do grande contingente populacional que compõe o segmento das 
pessoas com deficiência ocorreram somente a partir dos anos 1990, quando se iniciou, no âmbito da política 
nacional de educação, o desenvolvimento de ações mais abrangentes de integração desse grupo específico 
ao sistema educacional. De fato, os dados do Censo 2010 demonstraram que, na faixa etária de 15 anos ou 
mais, 61,1% das pessoas com deficiência não tinham nenhuma instrução ou não haviam completado o ensino 
fundamental e, no grupo das pessoas com deficiência mental ou intelectual, esse percentual era de 80%. É 
notório também que apenas 6,7% do total dos adultos com deficiência havia concluído, na data do censo, 
ensino superior completo1. Esses dados salientam o caráter incipiente do processo de inclusão educacional do 
universo das pessoas com deficiência no Brasil. 

O acesso à educação tem o condão de promover a conquista de outros direitos, na medida em que capacita as 
pessoas com deficiência para o trabalho e para a obtenção de renda que lhes garantam viver com autonomia e 
dignidade. A inclusão nos sistemas de ensino oficiais é viabilizada por meio da modalidade de ensino designada 
educação especial, à qual fez referência primeiramente a Lei Federal nº 4.024, de 1961 – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação –, que, nos seus arts. 88 e 89, estabeleceu os princípios para essa modalidade de ensino: 

“Art. 88 – A educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de 
ensino, a fim de integrá-los na comunidade; 
Art. 89 – Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos estaduais receberá dos 
poderes políticos tratamento especial mediante bolsas de estudos, empréstimos e subvenções"2.

As atuais diretrizes da educação especial3, no âmbito da política educacional, buscam assegurar recursos e 
serviços organizados institucionalmente para garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 
potencialidades dos educandos que apresentem necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e  
modalidades da educação básica. A educação especial apoia, complementa, suplementa e, em alguns casos, 
substitui os serviços educacionais comuns. 

Não obstante o recente reconhecimento da educação especial como integrante da política nacional de 
educação na legislação que organiza o ensino, as iniciativas para promover a educação de pessoas com 
deficiência no Brasil remontam ao séc. XIX e seus marcos iniciais são a criação de duas instituições, por 
iniciativa do governo imperial: o Instituto dos Meninos Cegos – atual Instituto Benjamin Constant – em 1854; 
e o Instituto dos Surdos-Mudos – atual Instituto Nacional de Educação de Surdos – em 1857, ambos com sede 
na cidade do Rio de Janeiro. 

Apesar de os dois institutos constituírem ações isoladas e atenderem a uma clientela muito restrita em relação 
ao número de deficientes visuais e auditivos no País, à época, eles foram os primeiros espaços institucionais 
de conscientização e discussão sobre a educação especial. É preciso frisar, entretanto, que o atendimento 
era voltado predominantemente aos indivíduos com deficiências sensoriais e físicas. Não se cogitava sobre 
educação de indivíduos com deficiências mentais, até porque as concepções acerca dessas deficiências eram 
diversas e controvertidas e incluíam um conjunto bastante heterogêneo de crianças e jovens considerados 

1 BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Coordenação-Geral do 
Sistema de Informações sobre a Pessoa com Deficiência. Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência. Brasília: SDH-PR, SNPD, 2012.

2 BRASIL. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as diretrizes e bases da educação nacional.

3 BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília: MEC/SEESP, 2001.
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fora dos padrões aceitos como normais pela sociedade. Enquanto em vários países o movimento pela 
institucionalização do atendimento aos deficientes mentais era crescente, com a criação de escolas especiais 
comunitárias e de classes especiais em escolas públicas, no Brasil não havia um trabalho de conceituação, 
identificação e classificação dos deficientes mentais4.

Em 1929, radicou-se no Brasil a psicóloga russa Helena Antipoff, responsável pela criação de serviços de 
diagnóstico, classes e escolas especiais, tendo fundado, em 1932, a Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais para 
o atendimento aos deficientes. A iniciativa contribuiu para a formação de base de um número significativo 
de profissionais na área da educação especial. Helena Antipoff também participou ativamente do movimento 
que resultou na criação da primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, em 1954.

Entre as décadas de 1930 e 1940, houve uma grande expansão dos ensinos primário e secundário, mas a 
educação de pessoas com deficiência mental só se firmou a partir da década de 1950, quando uma rede de 
escolas especiais comunitárias privadas e sem fins lucrativos começou a se ampliar rapidamente. 

Em 1962, tanto a rede de associações Pestalozzi como a de Apaes já contavam com 16 instituições cada 
uma. No mesmo ano, foi criada a Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), que, em 1963, realizou seu 
primeiro congresso com temática relacionada aos direitos da pessoa com deficiência5. Naquele contexto, a 
disseminação de instituições privadas de caráter filantrópico sem fins lucrativos demonstrava a não assunção 
da responsabilidade, por parte do governo, em oferecer atendimento às pessoas com deficiência na rede 
pública de ensino. 

As classes especiais no ensino público começaram a sua expansão já no final da década de 1960, mas somente 
a partir dos anos 1970 foi deflagrada a institucionalização da educação especial no sistema educacional 
público com a criação do Centro Nacional de Educação Especial, que introduziu essa modalidade de ensino 
no planejamento de políticas públicas, ao mesmo tempo em que iniciou a implantação de subsistemas de 
educação especial nas diversas redes públicas de ensino, por meio da criação de escolas e classes especiais e 
de projetos de formação de recursos humanos especializados. Em sua progressiva afirmação prático-teórica, 
a educação especial absorveu os avanços da pedagogia e da psicologia da aprendizagem, com ênfase no 
aspecto comportamental. O desenvolvimento de novos métodos e técnicas de ensino baseados nos princípios 
de modificação de comportamento e controle de estímulos permitiu a aprendizagem e o desenvolvimento 
acadêmico desses sujeitos, até então alijados do processo educacional. Ocorreu, então, uma mudança de 
paradigma do “modelo médico”, predominante até então, para o “modelo educacional”. O foco não era mais 
a deficiência intrínseca do indivíduo, mas sim a falha do meio em proporcionar condições adequadas que 
promovessem a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento6.

Apesar dos avanços na abordagem da temática da educação de pessoas com deficiência, o modelo educacional 
não garantiria, ainda, uma formação de qualidade para alunos com deficiência no sistema público de ensino. 
Ficou claro que a evolução metodológica não foi devidamente incorporada na prática das escolas, que 
segregavam os alunos em classes especiais sem o acompanhamento necessário ao seu desenvolvimento e à 
sua integração na sociedade. 

Os movimentos de luta pelos direitos dos deficientes, que ganharam destaque no cenário mundial a partir 
de 1980, repercutiram na Constituição Federal de 1988, que estabeleceu o preceito da integração escolar, 
cuja condição precípua seria o atendimento aos indivíduos com deficiência preferencialmente na rede 
regular de ensino. Os princípios que norteariam a educação inclusiva – um novo paradigma para a educação 
especial – foram consolidados na Declaração de Salamanca, de 19947, segundo a qual “as escolas devem-se 
ajustar a todas as crianças, independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas ou outras. 
Nesse conceito, terão de incluir-se crianças com deficiência ou sobredotados, crianças da rua ou crianças 
que trabalham, crianças de populações remotas ou nômadas, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais” (1994, p.6). 

4 JANNUZZI, G. A luta pela educação do deficiente mental no Brasil. Campinas: Editores Associados, 1992.

5 MENDES, E. G. Deficiência mental: a construção científica de um conceito e a realidade educacional. São Paulo: USP, 1995.

6 GLAT, R.; FERNANDES, E. Uma breve reflexão sobre os paradigmas educacionais no contexto da educação especial brasileira. Inclusão – Revista da Educação Especial, 
Rio de Janeiro, out. 2005.

7 Declaração de Salamanca sobre princípios, política e práticas na área das necessidades educativas especiais. Salamanca, Espanha, 7-10 de junho de 1994.
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Para Romeu K. Sassaki, assistente social brasileiro que vem atuando na área de atendimento às pessoas com 
deficiência desde 1960, “a inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em 
seus sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para 
assumir seus papéis na sociedade”8.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) atualmente em vigor – Lei nº 9.394, de 1996 –, reserva à 
educação especial capítulo próprio, estabelecendo que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 
com deficiência currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às 
suas necessidades9.

No entanto, é forçoso admitir que os serviços especializados e o atendimento das necessidades específicas 
garantidos por lei aos alunos com deficiência estão longe de ser alcançados. Constatam-se, no interior 
da escola, a carência de recursos pedagógicos e a fragilidade da formação dos professores para lidar com 
essa clientela. Em lei, muitas conquistas foram alcançadas; entretanto, é preciso garantir que as conquistas 
expressas nas leis possam ser realmente efetivadas na prática do cotidiano escolar10.

São inegáveis os avanços sociais, pedagógicos e tecnológicos que vêm se firmando no Brasil, do final do 
século XX até os dias atuais, em prol da pessoa com deficiência. A educação inclusiva está sendo viabilizada 
por meio de espaços com recursos multifuncionais, atendimentos diferenciados e novas tecnologias, como 
computadores e outros equipamentos adaptados, sintetizadores de fala, programas e aplicativos específicos. 
Todos esses instrumentos, paulatinamente difundidos, têm o intuito de promover o desenvolvimento social 
das pessoas com deficiência, sem olvidar suas potencialidades e peculiaridades.

Entretanto, a frequência da criança com deficiência na escola regular não é condição suficiente para garantir-
-lhe sucesso de aprendizagem e socialização. Sem os apoios necessários, ela pode ser alijada dos processos 
educacionais comuns à totalidade dos alunos, e a escola, nesse caso, seria um espaço de exclusão ou de 
inclusão ilusória. Na conjuntura atual, há também um visível hiato entre a proposta de inclusão das crianças 
com deficiência nas escolas comuns e a formação dos professores, que não estão instrumentalizados para 
atuar de forma eficaz na educação dessa clientela, em especial dos educandos com deficiência intelectual. A 
forma de promover a inclusão tem-se constituído na maior preocupação de pais, professores e estudiosos, 
considerando que ela só se efetivará se ocorrerem transformações estruturais no sistema educacional.

Mesmo que a inclusão das pessoas com deficiência à educação formal esteja ainda em construção, tanto do 
ponto de vista teórico como prático, não se pode negar que ela tem sido incrementada nos últimos anos. 
Conforme se depreende da Tabela 1, houve um crescimento global superior a 25% no número de matrículas 
na educação especial entre 2007 e 2012. Mais da metade das matrículas em 2012 concentrou-se na etapa do 
ensino fundamental, nas classes comuns, o que denota a prioridade assumida pelas políticas educacionais 
vigentes quanto à escolarização básica das pessoas com deficiência na rede regular de ensino.

Tabela 1 – Número de matrículas na educação especial por etapa de ensino em Minas Gerais – 2007-2012

Ano
Total
geral

Classes especiais e escolas exclusivas Classes comuns (alunos incluídos)

Total
Ed. 

infantil
Funda-
mental

Médio EJA
Ed. 

profis-
sional

Total
Ed. 

infantil
Funda-
mental

Médio EJA
Ed. 

profis-
sional

2007 654.606 348.470 64.501 224.350 2.806 49.268 7.545 306.136 24.634 239.506 13.306 28.295 395

2008 695.699 319.924 65.694 202.126 2.768 44.384 4.952 375.775 27.603 297.986 17.344 32.296 546

2009 639.718 252.687 47.748 162.644 1.263 39.913 1.119 387.031 27.031 303.383 21.465 34.434 718

2010 702.603 218.271 35.397 142.866 972 38.353 683 484.332 34.044 380.112 27.695 41.385 1.096

2011 752.305 193.882 23.750 131.836 1.140 36.359 797 558.423 39.367 437.132 33.138 47.425 1.361

2012 820.433 199.656 18.652 124.129 1.090 55.048 737 620.777 40.456 485.965 42.499 50.198 1.659

Fonte: Censo da educação básica 2012 – resumo técnico. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2013.
Nota: não inclui matrículas em turmas de atendimento complementar e atendimento educacional especializado (AEE).

8 SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 3. ed. Rio de Janeiro: WVA, 1997.

9 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Capítulo V. Título V.

10 MIRANDA, A. Educação Especial no Brasil: desenvolvimento histórico. Cadernos de História da Educação, Uberlândia, n. 7, jan./dez. 2008.
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No entanto, o expressivo percentual de inclusão não se faz acompanhar de instrumentos de avaliação 
qualitativa quanto ao êxito das práticas pedagógicas para o desenvolvimento integral da pessoa com 
deficiência, em especial do deficiente intelectual.

Note-se ainda que, no que concerne à educação profissional, a perda de mais de 90% no número de alunos 
das escolas especializadas e de classes especiais, entre 2007 e 2012, não foi compensada pela inclusão dos 
alunos dessa modalidade de ensino nas classes comuns: em 2007 eram 7.940 alunos no total; já em 2012, 
restaram apenas 2.396, ou seja, houve uma redução de aproximadamente 60%. 

Se os recursos humanos e a infraestrutura nas redes de ensino disponíveis para a educação profissional 
já são insuficientes para os alunos em geral, que dirá para aqueles com algum tipo de deficiência, cujas 
especificidades impõem capacitação diferenciada aos professores e critérios de flexibilidade no ensino que 
atendam às particularidades de cada aluno e a seus estilos próprios de aprendizagem. Além disso, para a 
escolha das atividades propostas no currículo, a educação profissional voltada a esses alunos deve identificar 
necessidades no mercado de trabalho que possam ser supridas por pessoas com deficiência. Nesse sentido, 
mesmo considerando os avanços da educação profissional no âmbito da rede federal de educação profissional 
e tecnológica, a oferta satisfatória dessa modalidade de ensino a pessoas com deficiência ainda está distante 
no horizonte da educação brasileira. 

Com relação à inclusão das pessoas com deficiência mental ou intelectual nas escolas comuns, não há consenso 
entre os especialistas, principalmente da área médica, quanto às possibilidades de sucesso da iniciativa. Isso 
porque, embora do ponto de vista principiológico e legal a inclusão das crianças com necessidades especiais 
nas escolas comuns já esteja prevista, haveria casos em que sua efetivação deparar-se-ia com dificuldades 
muitas vezes insuperáveis.

Segundo Liberalesso e Zeigelboim, em artigo publicado na revista Pediatria moderna, "a deficiência mental 
apresenta graus variados e quanto maior o comprometimento cognitivo, particularmente nos graus severo 
e profundo, maior sua associação com alterações motoras – encefalopatia não evolutiva da infância, tipo 
paralisia cerebral –, sensoriais e distúrbios comportamentais"11. Em alguns casos, apesar de a criança poder 
assimilar orientações para a realização independente de atividades da vida diária, ela não tem condições ou 
tem possibilidades bem reduzidas para percorrer uma trajetória escolar baseada na alfabetização. Muitas 
vezes, a deficiência exige permanentes cuidados de terceiros, inclusive em relação à higiene pessoal e à 
alimentação. Tais limitações não são condizentes com o trabalho pedagógico em sala de aula, sob pena de 
transformar a escola em um ambiente de cuidados clínicos e os professores em terapeutas, com tarefas para 
as quais eles não são qualificados.

Por outro lado, se a criança com deficiência não tem condições de evoluir do ponto de vista pedagógico, mas 
as tem para socializar-se, a convivência com crianças de cognição normal torna-se o objetivo principal de sua 
presença na escola.

É certo que o grande espectro de patologias, bem como de condições físicas, mentais e comportamentais, 
torna complexo o objetivo da inclusão escolar, exigindo discussões e abordagens diferenciadas para cada caso. 
Transformar as escolas regulares em ambientes educacionais receptivos a crianças e jovens com necessidades 
especiais e torná-las a melhor opção para o desenvolvimento do aluno com deficiência é atualmente um 
desafio proposto à sociedade e ao poder público. 

Além disso, com respeito à inclusão educacional, o ponto de partida não deve ser a resposta à pergunta “onde 
a pessoa com deficiência vai estudar” e, sim, “como atender com qualidade as necessidades educacionais 
dessa pessoa”. Essa tem sido a principal preocupação de famílias cujos filhos têm necessidades diferenciadas 
de desenvolvimento, mas sem perder o norte quanto à garantia do direito da pessoa com deficiência a uma 
educação de qualidade, objetivando sua independência e o desenvolvimento de seus potenciais. 

11 LIBERALESSO, P. B.; ZEIGELBOIM, B. S. Inclusão de crianças com deficiência mental na escola comum. Visão crítica do modelo atual. Pediatria moderna, v. 48, n. 2, fev. 
2012. 
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A LDB preconiza que a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 
ressalvando, todavia, que o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados 
sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular12. Dessa forma, a norma que dita as diretrizes sobre as quais deve-se organizar 
a educação resguardou aos gestores das políticas educacionais e às famílias dos alunos com deficiência a 
escolha dos ambientes que considerem mais promissores ao seu desenvolvimento.

3 CONTRIBUIÇÃO DAS APAES PARA
A INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Até o final do séc. XIX, a deficiência intelectual era considerada uma forma de loucura, sendo tratada em 
hospícios e entidades congêneres. Durante o período da República, iniciaram-se as investigações sobre a 
etiologia da deficiência intelectual e os primeiros estudos realizados no Brasil sobre o tema datam do início 
do século XX. A deficiência intelectual, à época denominada “idiotia”, começava, assim, a ser tratada sob o 
prisma educacional. A expressão “deficiência intelectual” foi introduzida oficialmente em 1995, pela ONU, e 
consagrada, em 2004, no texto Declaração de Montreal sobre deficiência intelectual13.

Juntamente com o movimento pestalozziano14, o movimento apaeano foi uma das principais iniciativas do séc. 
XX destinadas a oferecer serviços de educação, saúde e assistência à pessoa com deficiência e às suas famílias. 
Disseminou-se no País de forma bem mais intensa que o movimento pestalozziano e forma atualmente uma 
rede composta de mais de duas mil unidades distribuídas pelo território nacional, atendendo a cerca de 250 
mil pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

As Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais são entidades da sociedade civil, de caráter filantrópico, 
organizadas em uma rede nacional com representações autônomas em cada Estado. Resultam da união de 
pais, amigos, pessoas com deficiência, voluntários, profissionais de diversas áreas e instituições parceiras 
– públicas e privadas – e têm fortes vínculos com as comunidades locais onde estão instaladas. Sua missão 
precípua é a promoção e a defesa dos direitos da pessoa com deficiência e sua inclusão social. 

A primeira Apae foi fundada em 1954, no Rio de Janeiro, por iniciativa da americana Beatrice Bemis, membro 
do corpo diplomático norte-americano e mãe de uma criança com síndrome de Down. Em 1962, durante 
a realização do I Encontro Nacional de Dirigentes Apaeanos, sob a coordenação do médico psiquiatra Dr. 
Stanislau Krynski, decidiu-se pela criação da Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), que, atualmente, 
reúne 24 federações estaduais. 

Desde o início de sua trajetória, as Apaes e suas entidades representativas sensibilizam a sociedade por meio 
de congressos, encontros, cursos e palestras sobre os direitos da pessoa com deficiência no Brasil. Com seu 
trabalho, conquistaram a colaboração de integrantes de vários segmentos sociais, como representantes do 
comércio e da indústria, prestadores de serviços, profissionais liberais, pessoas do meio político e entidades 
públicas e privadas na luta em prol dos direitos e da inclusão das pessoas que atendem.

Conforme se afirma em uma avaliação do sistema Apae em Minas Gerais realizada pela Puc Minas, “a 
participação do movimento apaeano nas mudanças da mentalidade social e pública com relação às pessoas 
com necessidades especiais permanece como traço marcante de sua história, o que identifica seu caráter 
militante na defesa dos sujeitos sociais que compõem esse grupo. Essa é a característica identitária mais forte 
da instituição, que faz com que se torne reconhecida pelas comunidades locais onde suas unidades estão 
instaladas e lhe seja atribuída grande importância pelos governantes e pelo conjunto da sociedade.”15 

12 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Capítulo V. Título V. Art. 58, § 2º.

13 LANNA JÚNIOR, M. C. M. (Comp.). História do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria Nacional 
de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2010.

14 O termo refere-se ao conjunto de instituições que compõem as Sociedades Pestalozzi, criadas a partir de 1926 sob a influência do ideário do pedagogo Johann Heinrich 
Pestalozzi. São entidades voltadas ao atendimento de pessoas com deficiência e atuam especialmente nos campos da assistência social, da saúde, da educação e da 
formação de recursos humanos.

15 DRUMOND, J. C.; PIMENTEL, M. A. Estudo de avaliação externa do sistema Apae do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: PUC Minas, 2006.
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De fato, por acompanharem e divulgarem a evolução das abordagens de natureza científica, filosófica e 
política relativas às pessoas com deficiência, as Apaes contribuem enormemente para ampliar a compreensão 
da sociedade em geral em relação a essas pessoas e às questões que enfrentam. 

Influência marcante no trabalho das entidades desenvolvido para a mudança de perspectiva em relação 
às pessoas com deficiência foram os movimentos afirmativos surgidos na década de 1970 na Inglaterra, no 
Canadá, na Suécia e nos Estados Unidos. Um desses movimentos, The New Voice, era liderado por pessoas 
com deficiência intelectual, com o incentivo de familiares e apoiadores das comunidades, e deflagrou a criação 
de grupos com o mesmo objetivo, designados autodefensores, que começaram a estabelecer estratégias para 
que essas pessoas se fizessem ouvir pela sociedade e pudessem ter suas reivindicações atendidas. Imbuídas 
de propósito semelhante, as Apaes incentivam amplamente a autodefensoria, que possibilita à pessoa com 
deficiência o protagonismo na defesa de seus direitos individuais e também dos grupos que representa, 
promovendo periodicamente eventos, programas e outras ações para mobilizar, conscientizar e formar 
autodefensores. 

Embora o movimento apaeano tenha conquistado, ao longo de sua história, amplo reconhecimento da 
sociedade por valorizar a autonomia das pessoas com deficiência e criar condições para que decidam sobre a 
própria vida, por atuar de forma complementar nas redes de atendimento educacional, de saúde e assistência 
e pelo serviço permanente que prestam àquelas pessoas que, devido à morte ou ao envelhecimento dos 
cuidadores, não contam com devido suporte familiar, é inegável que as entidades que o compõem enfrentam 
dificuldades de toda espécie, destacadamente de ordem financeira e de recrutamento de recursos humanos 
especializados.

Para que as Apaes possam continuar realizando a missão a que se propõem e para que seu inestimável trabalho 
permaneça frutificando, é imprescindível que sua contribuição seja cada vez mais reconhecida, valorizada e 
apoiada, tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil.

Os dados apresentados na Tabela 2 revelam a expressiva participação das Apaes no sistema de ensino do 
Estado de Minas Gerais. O número de matrículas de alunos de educação especial nas Apaes corresponde 
a 11,6%, considerando-se o total de matrículas nessa modalidade. Somente as matrículas na educação de 
jovens e adultos, ensino fundamental, por sua vez, chegam a 84% do total, evidenciando a função relevante 
que as Apaes têm desempenhado na habilitação de pessoas com deficiência acima de 15 anos, faixa etária 
historicamente negligenciada pelas políticas públicas no âmbito da educação especial.

Tabela 2 – Número de alunos matriculados na educação especial e nas Apaes em Minas Gerais – 2013

Número de alunos matriculados na educação especial em Minas Gerais

Infantil Fundamental Médio Eja presencial

15.408 213.528 12.976
Fundamental Médio

14.816 1.224

Número de alunos matriculados nas Apaes em Minas Gerais

Infantil Fundamental*1 Médio Eja presencial AEE

2.975 11.606 0
Fundamental Médio

2.893
12.454 0

*1 Anos iniciais
Fonte: Data Escola Brasil – Inep/MEC. Ano de referência: 2013

Nessa conjuntura histórica em que a inclusão social plena da pessoa com deficiência é uma bandeira defendida 
nos meios acadêmicos, políticos e também no seio da sociedade, sobreleva o papel das Apaes com relação à 
instrumentalização dos indivíduos incluídos, visando à sua autogestão e à sua inserção nos diversos espaços 
sociais.
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4 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES COLETADAS EM
QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO ENVIADO ÀS APAES DE MINAS 
GERAIS

Com o objetivo de conhecer a situação das Apaes no Estado e ajudar na busca de soluções para os desafios 
que encontram, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, além de visitar 10 das 453 instituições sediadas 
no Estado, e realizar audiências públicas nas macrorregiões mineiras, encaminhou questionário (constante 
no item 7.1 deste relatório) às entidades situadas no Estado, com o auxílio da Federação Mineira das Apaes. 
As questões abrangeram tópicos como infraestrutura de atendimento, áreas de atuação (educação especial, 
saúde e assistência social), recursos humanos e financiamento das instituições.

O envio do questionário por via eletrônica foi imprescindível para complementar o trabalho de visitas e 
audiências públicas empreendido por esta comissão para traçar um perfil das instituições no Estado. Não 
obstante a importância dessas últimas para estabelecer contato direto com as entidades e seus colaboradores, 
seria impossível averiguar in loco a realidade de cada Apae, devido à dimensão de Minas Gerais e ao grande 
número das instituições pesquisadas.

Ao todo, 156 instituições (1/3 das Apaes do Estado) responderam ao questionário, número suficiente para 
uma amostra considerável da situação das Apaes mineiras. A análise apresentada a seguir considerou as 151 
respostas enviadas até o dia 5/5/2014, prazo estipulado para viabilizar este trabalho. Esclarecemos, entretanto, 
que mesmo as respostas encaminhadas fora do prazo16 foram objeto de apreciação, tendo sido consideradas 
para a elaboração das recomendações sugeridas na conclusão deste relatório.

Quadro 1 – Apaes que responderam ao questionário eletrônico e seus conselhos regionais

Conselhos Regionais
Municípios-sede das Apaes que encaminharam as respostas

aos questionários no prazo estabelecido

Alto do Rio Pardo Taiobeiras

Alto Paranaíba I
Abadia dos Dourados, Araxá, Guimarânia, Coromandel, Nova Ponte, Rio 
Paranaíba, Ibiá

Alto Paranaíba II Patos de Minas, Santa Rosa da Serra, São Gonçalo do Abaeté

Campo das Vertentes Entre Rios de Minas, Madre de Deus, Nazareno, Ritápolis

Centro I Itabirito, Mariana, Ouro Branco, Piranga, Conselheiro Lafaiete

Centro II Serro, Sete Lagoas

Centro IV
Betim, Crucilândia, Itaguara, Passa-Tempo, Piracema, Juatuba, Piedade dos 
Gerais

Centro-Oeste I Bambuí, Divinópolis, Japaraíba, Lagoa da Prata, Iguatama, Oliveira, Pains

Centro-Oeste II
Pará de Minas, Leandro Ferreira, Martinho Campos, Morada Nova de Minas, 
Paineiras, Papagaio, Pará de Minas, Pitangui

Centro-Oeste III Araújos, Campos Altos, Luz

Centro V
Capim Branco, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Raposos, Santa Luzia, Prudente de 
Morais

Circuito das Águas I
Aiuruoca, Cambuquira, Campanha, Conceição do Rio Verde, Lambari, 
Liberdade, Três Corações, Sapucaí-Mirim

Circuito das Águas II Itamonte, Itanhandu, São Lourenço, Virgínia, Pouso Alto

Circuito das Malhas Ouro Fino

Médio São Francisco Brasília de Minas, Cônego Marinho, Itacarambi

16 Respostas devolvidas intempestivamente: Caxambu, Paracatu, Riachinho, Jequitinhonha e Manhuaçu.
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Noroeste Mineiro Arinos, Guarda-mor, Unaí, Urucuia

Norte I Bocaiuva, Jequitaí, Olhos D'água, Várzea da Palma

Norte II Espinosa, Jaíba, Porteirinha

Sudoeste I Guapé

Sudoeste II Candeias, Lavras, Nepomuceno, Perdões

Sul I Botelhos, Guaranésia

Sul II
Alfenas, Boa Esperança, Coqueiral, Monsenhor Paulo, Santana da Vargem, Três 
Pontas, Varginha, Ilicínea, Campo do Meio

Três Vales Água Boa

Triângulo Mineiro I
Araguari, Araporã, Ituiutaba, Monte Alegre de Minas, Tupaciguara, Uberlândia, 
Campina Verde

Triângulo Mineiro II Iturama

Vale da Eletrônica Itajubá, Pedralva, Santa Rita do Sapucaí

Vale do Aço e Rio Doce
Coronel Fabriciano, Resplendor, Mantena, São Sebastião do Anta, Governador 
Valadares

Vale do Aço I
Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Nova Era, Rio Piracicaba, Santa Bárbara, 
Santa Maria de Itabira, João Monlevade, São Domingos do Prata, São Gonçalo 
do Rio Abaixo

Vale do Jequitinhonha Araçuaí, Padre Paraíso, Pedra Azul

Vale do Mucuri Teófilo Otôni, Malacacheta

Vale do Piranga Acaiaca, Jequeri, Urucânia

Vale do Suaçuí José Raydan

Zona da Mata I
Barbacena, Carandaí, Piraúba, Senador Firmino, Ubá, Rio Pomba, Mercês, 
Visconde do Rio Branco

Zona da Mata II Matipó, Mutum

Zona da Mata III
Além Paraíba, Carangola, Cataguases, Eugenópolis, Leopoldina, Miradouro, 
Miraí, Pirapetinga, Rosário da Limeira

Total: 151 instituições

4.1 Áreas de atuação das Apaes

Por meio das informações solicitadas neste item buscou-se traçar um panorama, quanto aos aspectos 
quantitativo e qualitativo, de como se organizam os atendimentos realizados nas Apaes, com alcance nas 
três principais áreas de atuação das entidades: educação especial, saúde e assistência social.

O conjunto de dados e informações compilados nos fornece uma síntese das realizações das Apaes em 2013 e 
traz as perspectivas para o seu funcionamento em 2014, conforme relato das próprias entidades.

4.1.1 Educação especial 

A primeira parte deste item do questionário considera como pontos relevantes para avaliação sobre educação 
especial, além do total de alunos atendidos, o número de alunos encaminhados à escola comum, com jornada 
integral ou parcial com atendimento complementar na Apae, bem como o número de alunos de educação 
profissional e aqueles inseridos no mercado de trabalho. Os quantitativos estão expressos na Tabela 3 para o 
conjunto das Apaes que responderam a cada um dos itens deste campo. 



17

Tabela 3 – Atendimentos na área de educação especial pelas Apaes em Minas Gerais – 2013 e 2014 

Educação especial 

Alunos encaminhados para a 
escola comum em 2013

Educação profissional

Alunos 

atendidos em 

2013

Estimativa de 

alunos para 

2014

Jornada diária 

média de 

permanência 

dos alunos na 

instituição

Alunos com 

jornada 

integralmente 

cumprida em 

escola comum

Alunos com 

jornada parcial 

na escola 

comum e 

atendimento 

complementar 

na escola 

especializada

Alunos de 

educação 

profissional

Alunos 

inseridos no 

mercado de 

trabalho formal

18.107 19.421 6h32min28s 430 1.463 2.718 667

Apaes que

responderam 144 146 141 118 126 124 126

Segundo os dados obtidos, o total de alunos atendidos em 2013 nas 144 instituições que responderam a este 
subitem corresponde a 19,4% do total de alunos matriculados na educação especial em Minas Gerais em todos 
os níveis de ensino e em todas as modalidades de atendimento, seja na escola comum, seja em classes especiais, 
seja em escolas especializadas17. Considerando-se que a amostra representa aproximadamente um terço das 
Apaes mineiras filiadas à Federação Nacional das Apaes, pode-se inferir que a instituição apaeana configura de 
fato um sustentáculo da educação especial em nosso Estado. Observa-se também que há, entre as instituições 
pesquisadas, uma previsão de crescimento de matrículas em 2014 da ordem de aproximadamente 7,26%. 

O engajamento das escolas especializadas para implementar as diretrizes legais de inclusão dos alunos especiais 
na escola comum tem contribuído para o êxito da prática inclusiva. Isso porque a preparação recebida pelo 
aluno na escola especializada, propiciada pela disponibilidade de recursos humanos e materiais adequados, 
aliada à confiança das famílias sobre a orientação quanto à possibilidade de inclusão na escola comum, pode 
chancelar o sucesso de projetos de inclusão. Em uma visão sistêmica da inclusão, a escola especial também 
desempenha um papel inclusivo quando prepara o aluno para a escola comum e para a sociedade. Coexistindo 
e compartilhando responsabilidades, a escola comum e a escola especial podem promover com excelência 
a educação inclusiva. As necessidades de cada aluno é que estabelecerão qual o papel de cada uma em seu 
percurso de desenvolvimento. 

Conforme os dados apresentados na Tabela 3, o quantitativo de alunos que cumprem jornada parcial na 
escola comum com atendimento complementar na Apae supera em mais de três vezes o quantitativo dos 
que cumprem a jornada integral na escola comum. Esse resultado demonstra que o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), realizado no contraturno dos alunos que frequentam as classes comuns, pode contribuir 
para suprir as carências de recursos de apoio verificadas nas escolas regulares. Ainda assim, a soma do número 
de alunos incluídos na escola comum em jornada integral com o número daqueles que cumprem jornada 
parcial é pouco maior do que 10% do total de alunos, o que evidencia que o processo de encaminhamento à 
inclusão em classes comuns tem evoluído paulatinamente. 

Em face dessa realidade, constata-se, por um lado, a necessidade, em larga escala, de se criarem as 
condições adequadas para que o aluno com deficiência possa se desenvolver em todos os níveis de 
ensino na escola comum, no que tange a planos curriculares, estratégias de ensino, formação dos 
docentes, recursos de acessibilidade, entre outros aspectos. Por outro lado, seria defensável que as 
Apaes, juntamente com o poder público, pudessem institucionalizar a sua parceria de forma mais ampla 
e planejada, levando-se em conta a expertise e a capilaridade características daquelas entidades. Essa 
parceria poderia acelerar o processo de inclusão dos alunos com deficiência nas classes comuns da rede 
regular e, ao mesmo tempo, preservar os atendimentos específicos desenvolvidos nas Apaes das pessoas 
com comprometimentos mais severos, respeitando-se as suas especificidades e a vontade das famílias. 

17 Fonte: Censo Escolar 2013. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula>. Acesso em:15 jul. 2014.
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Das 126 instituições que responderam à questão sobre a inserção dos alunos no mercado de trabalho, apenas 
19, de médio ou grande portes, declararam que 10 ou mais de seus alunos estão efetivamente trabalhando. 
Isso demonstra que a implementação da educação profissional, com a inclusão dos alunos com deficiência 
na vida produtiva, ainda constitui um desafio para a maioria das Apaes, situação que reflete o cenário da 
sociedade brasileira.
 
Entretanto, vale salientar que, nas 19 entidades mencionadas, o número de alunos inseridos no mercado 
soma quase 50% dos alunos matriculados na educação profissional dessa amostra específica. A porcentagem 
é expressiva e denota que a educação profissional voltada à pessoa com deficiência está evoluindo para 
promover de fato a autonomia e a inclusão dos alunos na vida produtiva, indo além da tendência geral, ainda 
observada, de focar apenas no desenvolvimento das habilidades dos estudantes. 

A segunda questão do item referente à educação especial foi: “Qual o percentual da demanda atendida pela 
instituição em relação à demanda identificada na comunidade?”. O Gráfico 1 traz os referidos percentuais 
para o conjunto de 147 entidades que responderam à questão. O campo "observações" registrou dois grupos 
distintos de respostas: a – justificativas para o não atendimento total da demanda identificada na comunidade; 
b – afirmação de que todas as pessoas que procuram atendimento na Apae são atendidas. O grupo b é composto 
de observações de 8 entidades. O Gráfico 2 consolida os comentários contidos no grupo a, por categoria. 

Obs.: Cada entidade indicou um ou mais itens.
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Gráfico 1 – Avaliação das Apaes quanto ao atendimento que prestam
em relação à demanda da comunidade
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Gráfico 2 – Justificativas das Apaes para o não atendimento da demanda da comunidade

Número de Apaes
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Segundo se infere do Gráfico 1, 89,11% das Apaes que responderam à questão formulada declararam que 
atendem entre 50 e 100% da demanda identificada na comunidade. Dado que parte da demanda de 
atendimento de pessoas com deficiência é absorvida por outras instituições e órgãos públicos, as informações 
coletadas vêm corroborar que as Apaes conseguem manter uma alta taxa de atendimento relativamente ao 
segmento das pessoas com deficiência intelectual nas comunidades em que se inserem. A busca ativa de 
pessoas a serem atendidas pela Apae e a conscientização da comunidade para o seu encaminhamento foi 
ressaltada por 13 entidades no campo do questionário reservado a observações, mas a resistência das famílias, 
salientada por 22 delas, ainda é um empecilho à integração da pessoa com deficiência aos trabalhos da Apae. 
A falta de infraestrutura, recursos humanos e transporte também reduz a capacidade de atendimento da 
demanda identificada nas comunidades. O tópico 4.2 entrará em mais detalhes sobre os impactos desses 
últimos fatores no atendimento prestado pelas instituições. 

4.1.2 Saúde

As Apaes prestam atendimento por meio de equipes que congregam profissionais de diferentes áreas da saúde 
e atuam conjuntamente na prevenção, habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, principalmente 
intelectual e múltipla, e na promoção de sua integração à vida comunitária. Os atendimentos clínicos são 
realizados dentro da própria Apae ou por meio de convênios, especialmente com o Sistema Único de Saúde (SUS).

O atendimento por equipe multidisciplinar busca oferecer à pessoa com deficiência cuidado com a saúde e 
também condições para que ela possa desenvolver sua autonomia nas atividades cotidianas, favorecendo 
uma melhor qualidade de vida. As Apaes pesquisadas informaram que prestam atendimento nas seguintes 
áreas: cardiologia, clínica geral, enfermagem, estimulação precoce, fisioterapia, fonoaudiologia, ginecologia, 
neurologia, nutrição, odontologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, psicologia, psicopedagogia18, 
psiquiatria e terapia ocupacional. Também são realizados exames audiológicos e neurológicos, vacinação 
e terapias de reabilitação como cinoterapia19, equoterapia20, fonoterapia, hidroterapia, musicoterapia e 
psicoterapia.

A importância das Apaes na prestação desses serviços de saúde pode ser constatada pelo elevado número 
de atendimentos prestados à pessoa com deficiência. Os dados coletados na pesquisa revelam que, em 2013, 
foram realizados 1.284.017 atendimentos e que, para 2014, a previsão é de 1.376.219 atendimentos. Diante dessa 
demanda crescente, a realização de convênios com o sistema público ou com outros órgãos ou instituições de 
saúde é uma estratégia fundamental para viabilizar a ampliação da oferta. No entanto, entre as instituições 
pesquisadas, apenas 73 afirmaram ter convênio com o SUS e 33 com outros órgãos gestores ou instituições da 
área de saúde.

A pesquisa logrou identificar, ainda, quais as principais deficiências enfrentadas pelas Apaes na prestação dos 
serviços de saúde e quais os aprimoramentos necessários à oferta adequada desses serviços. Essas questões 
foram estruturadas em forma de pergunta aberta, já que respostas discursivas possibilitariam a obtenção de 
mais informações sobre o tema pesquisado. Contudo, devido à diversidade de respostas que convergiam para 
um mesmo tema, foi necessário sintetizá-las e agrupá-las para construir um quadro da situação enfrentada 
pelo conjunto das Apaes pesquisadas neste tópico. Salientamos, todavia, que o registro de todas as respostas 
discursivas encontra-se no item 7.2, Anexo II, deste relatório.

Dificuldades na prestação dos serviços de saúde
Das 151 entidades pesquisadas, 52 não responderam à questão que inquiria quais as dificuldades enfrentadas na 
prestação dos serviços de saúde. Das 99 respostas recebidas, 23 dificuldades relatadas não foram consideradas 
para a classificação apresentada no Gráfico 3 por não se enquadrarem nas categorias adotadas. Ao todo, 145 
dificuldades descritas foram classificadas em 12 categorias, conforme se pode verificar no Gráfico 3.

18 A psicopedagogia é um campo de atuação em saúde e educação que lida com o processo de aprendizagem humana, conforme o Código de Ética da Associação Brasileira 
de Psicopedagogia – ABPp. Disponível em: <http://www.abpp.com.br/leis_regulamentacao_etica.htm>. Acesso em: 15 jul. 2014

19 Terapia de reabilitação com o auxílio de cães.

20 Terapia de reabilitação com o auxílio de cavalos.



20

Obs.: Cada entidade indicou um ou mais itens.

O Gráfico 3 permite constatar que a falta de recursos financeiros é um dos principais obstáculos para a oferta 
adequada de serviços de saúde. Entretanto, as entidades pesquisadas também relataram dificuldades em 
relação aos recursos humanos, à infraestrutura e à capacidade de atendimento.

Aprimoramentos para a oferta adequada dos serviços de saúde
Um total de 137 entidades responderam quais aprimoramentos consideram necessários para prestar 
adequadamente os serviços de saúde. Dessas respostas, 23 necessidades de aperfeiçoamento não puderam 
ser consideradas para efeito de classificação por serem muito específicas da instituição e não se prestarem 
a categorização. Nas respostas utilizáveis, foram mencionados 220 tipos de aprimoramento a serem 
implementados, que, em nossa análise, foram classificados em 14 categorias. Esses dados estão sistematizados 
no Gráfico 4.

Obs.: Cada entidade indicou um ou mais itens.
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Gráfico 3 – Dificuldades relatadas pelas Apaes 
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Ao comparar os Gráficos 3 e 4, percebe-se que os aperfeiçoamentos que as Apaes consideram necessários para 
garantir a oferta adequada dos serviços de saúde são ações diretas para sanar as deficiências identificadas 
na prestação desse serviço. No entanto, para garantir a realização dessas ações e, principalmente, a 
autossustentabilidade financeira das Apaes, é necessário repensar a articulação existente entre essas 
entidades, o poder público e a iniciativa privada. Tal necessidade fica patente também nos relatos coletados 
durante as visitas e as audiências públicas, sobretudo em relação às dificuldades em estabelecer parcerias e 
convênios.

4.1.3 Assistência social

De acordo com a Constituição da República e com a Lei Orgânica da Assistência Social – Lei Federal nº 
8.742, de 7/12/1993 –, a assistência social deverá ser prestada a quem dela precisar, por meio de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, independentemente de contribuição do beneficiado, de modo a atender às 
necessidades humanas básicas.

Um dos objetivos da assistência social é o atendimento das pessoas com deficiência e a promoção de sua 
inclusão na vida comunitária – conforme determina o inciso IV do art. 203 da Constituição Brasileira. Assim, a 
rede de proteção e assistência social no Brasil deve integrar as iniciativas governamentais e aquelas oriundas 
da sociedade no cumprimento desse objetivo. Entre essas últimas, talvez uma das mais significativas sejam as 
Apaes, tanto pelo porte do seu trabalho como pelo número de instituições filiadas. 

Nas visitas, audiências públicas e pesquisa que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da ALMG 
realizou para conhecer mais de perto a situação da rede apaeana no Estado, ficou evidente o seu protagonismo 
no atendimento e na inclusão social da pessoa com deficiência. Também ficou patente a necessidade de que 
mais recursos do Sistema Único de Assistência Social (Suas) sejam repassados para aquelas instituições, de 
forma que possam atender à crescente demanda no Estado.

Para se inteirar da amplitude do trabalho prestado na área de assistência social pelas Apaes em Minas, esta 
comissão indagou, no questionário enviado por via eletrônica às instituições, o número de atendimentos 
realizados em 2013, bem como quais os principais programas e ações que pretendem desenvolver em 2014. 
Para essas questões, obteve respostas de 151 entidades. Somando os quantitativos informados pelas Apaes que 
responderam, em 2013 foram atendidos 39.395 alunos e familiares e 92.397 pessoas da comunidade externa. 
Observa-se que o número de atendimentos à comunidade externa é bem mais do que o dobro do número de 
atendimentos prestados aos alunos assistidos e a seus familiares, o que nos possibilita aquilatar a dimensão 
do papel desempenhado pelas instituições na rede de proteção e assistência às pessoas com deficiência. 

Em relação ao tipo de serviços de assistência social prestados, cada entidade relatou as ações específicas 
que desenvolvem. Essas ações foram sistematizadas neste relatório, para possibilitar uma visão de conjunto. 
Por exemplo, o tema “Artes, cultura e artesanato” reúne atividades e programas como a manutenção de 
corais, as oficinas de dança, teatro e artesanato e ações de incentivo à leitura e de acesso aos bens da cultura, 
entre outras atividades mencionadas. Procurou-se distinguir os programas e as ações típicos da política de 
assistência social daqueles que, embora tenham natureza inclusiva, não podem ser tipificados nessa política. As 
principais ações e programas socioassistenciais a serem desenvolvidos pelas Apaes em 2014 são os seguintes: 

Atividades típicas de assistência social:
•	 acolhimento a novos assistidos e suas famílias;
•	 acompanhamento das famílias, inclusão na vida comunitária e fortalecimento de vínculos;
•	 apoio ao apadrinhamento ou à adoção;
•	 autodefensoria e autogestão21;
•	 avaliação e diagnóstico social; articulação e encaminhamento aos programas socioassistenciais públicos; 
•	 campanhas educativas;
•	 centros e/ou grupos de convivência;
•	 clube de mães;

21 Os conceitos de autodefesa e autogestão foram unificados pelos articuladores regionais de autogestão, autodefesa e apoio à família (2009): “É um processo de 
caráter transformador, político, social, cultural e educacional na construção do sujeito de deveres e direitos”. Cf.: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES. Autogestão e 
autodefensoria: conquistando autonomia e participação. Projeto Sinergia, Brasília, v. 3, p.32, 2009.
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•	 defesa de direitos e assessoria jurídica;
•	 escola de pais;
•	 geração de renda; 
•	 segurança alimentar (horta na escola); 
•	 visitas domiciliares;
•	 preparação e encaminhamento ao trabalho.

Outras atividades de caráter inclusivo:
•	 artes, cultura e artesanato;
•	 esporte e lazer;
•	 eventos Apaes;
•	 inclusão digital;
•	 defesa do meio ambiente;
•	 qualificação dos serviços prestados;
•	 outras atividades.

O Gráfico 5 permite uma visão mais acurada da importância de cada programa e ação no conjunto, pois 
hierarquiza quantas vezes cada um deles é citado pelas entidades que responderam ao item do questionário. 
Foram excluídas as menções a ações e programas que, por sua natureza, enquadram-se nas áreas de saúde 
ou de educação especial, ou se referem a questões de infraestrutura de atendimento, objeto de análise em 
outros capítulos deste relatório.

Obs.: Cada entidade indicou um ou mais itens.

Dificuldades na prestação dos serviços de assistência social 
Das 151 Apaes que responderam a este item da pesquisa, 109 destacaram, entre as dificuldades que enfrentam na 
prestação dos serviços de assistência social, a insuficiência de recursos humanos para o adequado atendimento 
da demanda. Uma dificuldade específica desse atendimento, mencionada por 42 entidades, é a ausência de 
profissionais habilitados para o adequado acolhimento das famílias em situação de vulnerabilidade social.
O envolvimento e o comprometimento das famílias com as ações desenvolvidas pelas instituições também é 
considerado aquém do desejável por grande parte das Apaes – 23 das 151 respostas ao item mencionam essa 
dificuldade no trabalho realizado.
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Gráfico 5 – Programas socioassistenciais planejados pelas Apaes para 2014
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Obs.: Cada entidade indicou um ou mais itens.

Aprimoramentos para a oferta adequada dos serviços socioassistenciais
Em 127 respostas ao questionário enviado ressaltou-se a necessidade de fortalecimento das equipes 
especializadas para atender os assistidos e suas famílias. Nem o número de profissionais nem a carga horária 
em que estão disponíveis são suficientes para a demanda. 
Tendo em vista as dificuldades apontadas no gráfico anterior, não causa estranhamento que a articulação 
com as famílias e com a comunidade em geral seja o principal aprimoramento buscado pelas Apaes na área do 
atendimento socioassistencial, conforme indica o Gráfico 7.

Obs.: Cada entidade indicou um ou mais itens.

Merece destaque, ainda, o esforço de muitas Apaes na construção de uma rede de empresas apoiadoras em 
cada localidade para que possam oferecer trabalho para os jovens egressos da instituição.
No que se refere ao trabalho assistencial realizado pelas Apaes, as respostas colhidas nos questionários 
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Gráfico 6 – Dificuldades relatadas pelas Apaes
para o atendimento socioassistencial
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Gráfico 7 – Necessidades identificadas pelas Apaes
para aprimorar os serviços de assistência social
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enviados às entidades revelam os enormes desafios enfrentados por elas. Durante as audiências públicas, a 
grande maioria dos dirigentes enfatizou a insuficiência dos recursos repassados no âmbito do Sistema Único 
de Assistência Social (Suas) para os atendimentos e acolhimentos realizados pelas Apaes.

4.2 Infraestrutura de atendimento

4.2.1 Imóveis utilizados pelas Apaes

A maioria das entidades pesquisadas está sediada em imóvel próprio, condição que confere maior estabilidade 
e adaptabilidade às atividades desenvolvidas. Entretanto, mesmo as que dispõem de imóvel próprio também 
enfrentam dificuldades de obtenção de recursos para ampliação e manutenção de sua estrutura. 

Algumas instituições utilizam imóveis alugados enquanto aguardam a construção de sede própria, como no 
caso da Apae de Paineiras, cuja sede está em construção desde 2010, porém não dispõe de recursos para 
conclusão da obra. Em contrapartida, o imóvel que abriga a Apae de Jequitaí é cedido pelo Estado, mas, segundo 
a entidade, não apresenta condições de atender o ensino fundamental dos anos iniciais, possibilitando a 
oferta apenas da educação infantil. Seria necessário um novo prédio, adequado aos atendimentos em geral. 
A Apae de José Raydan, que ocupa imóvel cedido pela prefeitura, recebeu dois terrenos por doação em um 
mesmo local, mas não tem condições de construir, com recursos próprios, o novo prédio, para que possa 
atender a sua clientela com qualidade. 

Conforme informações descritivas apuradas nas respostas fornecidas ao item que trata da estrutura de 
atendimento, em quase 70% dos casos os prédios cedidos e alugados não são arquitetonicamente adequados 
às atividades das Apaes e, em alguns casos, sua localização é de difícil acesso. 

O Gráfico 8 explicita, em números e percentuais, a proporção de instituições que utilizam imóveis alugados, 
cedidos ou próprios para desenvolver suas atividades. O universo considerado para a análise foi constituído 
pelas 151 instituições que responderam a essa questão.
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Gráfico 8 – Número e percentual de Apaes em Minas Gerais
que utilizam imóvel próprio, cedido ou alugado 
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4.2.2 Estrutura de atendimento

Este item do questionário tem a finalidade de fornecer um instantâneo da infraestrutura de que dispõe a 
instituição para a realização de suas atividades típicas. Abrange as condições das instalações físicas, do 
mobiliário, de equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, considerando-se a adequação destes aos 
atendimentos prestados. Nesse tópico também se indaga sobre as melhorias que devem ser promovidas na 
infraestrutura para que o atendimento seja aprimorado. Não foram consideradas para essa análise as respostas 
em que não se identificou nexo direto com objeto relacionado à infraestrutura. 

O Gráfico 9 revela, em percentuais, o nível de adequação e suficiência dos recursos de infraestrutura, segundo 
as unidades pesquisadas. O Gráfico 10 indica – em relação ao conjunto de instituições que considera como 
adequados, porém insuficientes ou inadequados e insuficientes os recursos de que dispõem – as necessidades 
de infraestrutura identificadas. O Quadro 2 detalha, de forma descritiva, as demandas apresentadas pelas 
entidades. 

Obs.: Cada entidade apresenta demandas em mais de uma categoria.
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Gráfico 9 – Avaliação das Apaes quanto à adequação
e à suficiência de sua infraestrutura 
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Quadro 2 – Detalhamento das necessidades de infraestrutura identificadas pelas Apaes

1 Ampliação 
 

1.1 Sala para atividade física
1.2 Sala de aula
1.3 Sala de vídeo
1.4 Sala para atendimento de saúde
1.5 Refeitório
1.6 Sala de reuniões
1.7 Brinquedoteca
1.8 Garagem
1.9 Centro de convivência
1.10 Biblioteca
1.11 Sala de professores
1.12 Sala para atividades de vida prática e diária
1.13 Sala para atendimento dos pais
1.14 Casas-lares
1.15 Cantinas
1.16 Auditório
1.17 Sala de estimulação sensorial
1.18 Sala de serviços de assistência social
1.19 Sala para oficinas especializadas
1.20 Sala de artes, música e dança
1.21 Sala para atendimento dos alunos com espectro autista 
1.22 Consultórios médicos e odontológicos
1.23 Sala para oficinas terapêuticas
1.24 Espaços para horta
1.25 Loja para venda de artigos produzidos na Apae
1.26 Cozinha
1.27 Sanitários

2 Manutenção e reforma 2.1 Reparos de telhado
2.2 Pintura
2.3 Ventilação
2.4 Adaptação de sanitários
2.5 Instalação de corrimãos e barras de apoio
2.6 Substituição de pisos
2.7 Construção, cobertura e adaptação de rampas de acesso
2.8 Poço artesiano
2.9 Serviços de contenção de água
2.10 Construção de muro de arrimo
2.11 Reparos na rede elétrica
2.12 Reparos na rede hidráulica
2.13 Pavimentação de pátios
2.14 Cobertura de áreas de acesso 
2.15 Recuperação de fachadas
2.16 Instalação de aquecimento solar
2.17 Instalação de elevador para cadeirantes
2.18 Reforma de playground 
2.19 Recuperação de janelas e portas

3 Espaços de esporte e de lazer 3.1 Construção de quadra esportiva
3.2 Cobertura de quadra esportiva
3.3 Piscina
3.4 Área de lazer
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4 Mobiliário 4.1 Mobiliário adaptado 
4.2 Carteiras
4.3 Cadeiras 
4.4 Arquivos
4.5 Mesas ergométricas
4.6 Armários para salas de aula, consultórios e secretarias
4.7 Cadeiras de banho
4.8 Colchões
4.9 Bancos para refeitório
4.10 Tablados
4.11 Mesas pedagógicas
4.12 Mesas adaptadas para pessoas com paralisia cerebral de baixa 
visão
4.13 Cadeiras de rodas adaptadas

5 Sede própria 5.1 Construção
5.2 Aquisição
5.3 Conclusão de obras

6 Materiais pedagógicos, de estimulação e recreação 6.1 Material pedagógico específico para cada deficiência 
6.2 Brinquedos adaptados e funcionais
6.3 Material lúdico sonoro e tátil
6.4 Material esportivo adaptado
6.5 Instrumentos musicais para oficina de som

7 Recursos de tecnologia assistiva 7.1 Recursos de comunicação alternativa suplementar e 
comunicação alternativa aplicada 
7.2 Pranchas de comunicação com os símbolos PCS ou BLISS, Livox
7.3 Recursos de tecnologia assistiva para pessoas com baixa visão
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8 Equipamentos 8.1 Aquisição e 
atualização de 
equipamentos de 
informática

8.1.1 Manutenção dos recursos de informática
8.1.2 Recursos de acessibilidade ao computador
8.1.3 Softwares específicos
8.1.4 Impressoras
8.1.5 Computadores adaptados 
8.1.6 Conexão para acesso à internet
8.1.7 Datashow
8.1.8 Notebook
8.1.9 Tablet
8.1.10 Aplicativos específicos para estimulação dos alunos com 
comprometimento intelectual severo
8.1.11 Adaptador para teclado e mouse
8.1.12 Acionadores facilitadores de digitação
8.1.13 Ponteiras
8.1.14 Softwares de jogos

8.2 Equipamentos 
diversos 

8.2.1 Equipamentos para cozinha industrial  
8.2.2 Ventiladores
8.2.3 Equipamentos para atendimento de saúde
8.2.4 Equipamentos para educação física
8.2.5 Órteses e próteses
8.2.6 Equipamentos de som
8.2.7 Máquina fotográfica e filmadora
8.2.8 TV e DVD
8.2.9 Guinho elétrico para piscina e equipamentos para 
hidroterapia
8.2.10 Fogão industrial
8.2.11 Liquidificador industrial para cozinha e oficina de papel 
reciclado e artesanal
8.2.12 Máquina braille
8.2.13 Auxiliares de marcha
8.2.14 Equipamentos de cozinha adaptados
8.2.15 Equipamentos para trabalhar com deficiência múltipla 
8.2.16 Câmeras de monitoramento

9 Veículo adaptado para transporte

Obs.: Cada entidade demanda pelo menos um dos subitens de um dos campos numerados de 1 a 9.

Os resultados obtidos por meio das respostas aos itens relativos à infraestrutura, bem como as informações 
obtidas em audiências e visitas, revelam que as Apaes precisam expandir a sua capacidade de atendimento 
para que possam suprir a crescente demanda das comunidades nas localidades em que se inserem. Para 
tanto, necessitam não só de ampliar e adaptar as suas instalações físicas, mas também de dotá-las dos 
equipamentos e insumos necessários ao atendimento de qualidade. 

As Apaes de grande porte, em especial, por contarem com uma estrutura de atendimento mais completa e 
consolidada, acabam por atender demandas de outras localidades, o que culmina em renovadas necessidades 
de complementação de recursos de infraestrutura. Esse movimento cíclico ocorre em função de os serviços 
públicos não estarem devidamente estruturados em rede e de forma articulada, nem disporem de um 
quadro de profissionais especializados para atuar em prol do desenvolvimento e da inclusão da pessoa com 
deficiência nas diversas dimensões da vida social. 

No entanto, os recursos financeiros auferidos pelas Apaes são em geral insuficientes para expansão de 
atividades e realização de despesas com investimentos. Além disso, uma necessidade constatada tanto 
em depoimentos nas audiências e nas visitas como nas respostas ao questionário eletrônico enviado é a 
regularidade na obtenção de recursos financeiros para manutenção adequada das áreas físicas, mobiliário, 
equipamentos e recursos de informática. Especialmente com relação aos últimos, transparece a impotência 
por parte das Apaes de acompanhar a evolução das novas tecnologias, fundamentais para a inclusão da 
pessoa com deficiência na sociedade moderna.
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Deve-se levar em conta, também, que a adequação das instalações físicas deve ocorrer de acordo com as 
exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e dos órgãos aos quais compete a vigilância 
sanitária. Tais procedimentos asseguram a qualidade do atendimento e a regularidade de funcionamento da 
entidade, possibilitando o repasse de recursos financeiros pelos órgãos públicos. 

4.2.3 Transporte 

No questionário enviado constava a seguinte pergunta: "Qual o principal meio de locomoção do público 
atendido pela instituição?" O Gráfico 11 indica o percentual de Apaes que utilizam cada modalidade de 
transporte para realizar os deslocamentos de sua clientela e o percentual das que utilizam mais de um meio 
de transporte. As 151 entidades da amostra responderam à questão formulada.

Verifica-se, pelas respostas a este item, que a presença do poder público tem sido fundamental para que a 
maior parte das Apaes possa colocar serviços de transporte à disposição do público atendido, seja na categoria 
"transporte ofertado pela União, Estado e municípios", seja na categoria "utilizam mais de uma modalidade 
de transporte". Conforme demonstra o Gráfico 11, 8 entidades declararam que seria necessária a aquisição/
disponibilização de veículos, especialmente para realização de visitas domiciliares. A carência de transporte 
para as pessoas que poderiam ser assistidas pela Apae também foi apontada como um dos motivos para o não 
atendimento de um maior segmento da população com deficiência nos municípios. 

Até 2007, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do Programa Nacional 
de Transporte Escolar (PNTE), financiava a aquisição de veículos para o transporte de alunos de educação 
especial matriculados em entidades sem fins lucrativos, mantenedoras de escolas especializadas. O Programa 
Nacional de Transporte Escolar foi extinto e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) em 
vigor prevê o repasse de recursos para beneficiar somente a educação básica oferecida na rede pública. 

Em relação a essa questão, entendemos que, assim como o Fundeb e o Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE) beneficiam as Apaes, evidenciando o reconhecimento da importância das entidades conveniadas 
ao poder público como estratégia de ampliação da oferta das redes de ensino, o Pnate deveria resgatar o 
financiamento periódico de veículos para as Apaes e demais entidades sem fins lucrativos que atendem a 
educação especial, visto que o transporte é um recurso indispensável ao atendimento oferecido por essas 
instituições.
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Gráfico 11 – Percentual de Apaes por modalidade de transporte oferecido
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4.3 Recursos Humanos

O questionário enviado às Apaes do Estado continha perguntas acerca da quantidade de profissionais que 
trabalhavam na instituição, sua formação acadêmica, seu vínculo empregatício, a adequação de sua jornada 
de trabalho, bem como sobre as ações de formação continuada ofertada a esses profissionais.

Na maior parte dos aspectos analisados neste item do relatório, os profissionais foram classificados em 
duas categorias: a primeira delas abrange os professores; a segunda, os profissionais das áreas de saúde 
e assistência social e da área administrativa. Na análise das ações de formação continuada ofertada aos 
profissionais, contudo, todos eles foram englobados em um único grupo.

4.3.1 Perfil dos profissionais e vínculo empregatício

Nas 151 Apaes que responderam ao questionário, atuam 2.501 professores e 2.864 profissionais de outras 
categorias, nas áreas administrativa, de assistência social e de saúde22. 

A maioria dos professores das Apaes são cedidos pela administração pública, especificamente pelas 
administrações estadual e municipais, conforme se pode constatar no Gráfico 12. Essa característica é 
indicativa da maior profissionalização dos serviços educacionais ofertados por essas instituições, bem como 
do reconhecimento pelo Estado da relevância das Apaes na oferta da educação especial.

A maior profissionalização dos serviços educacionais é também indicada pela titulação acadêmica dos 
docentes: a grande maioria tem formação de nível superior, conforme mostra o Gráfico 13.

22 Conforme as respostas encaminhadas, estão incluídos na categoria de profissionais da área de saúde: odontólogos e auxiliares de odontologia, profissionais da 
enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, educadores físicos e nutricionistas. 
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Gráfico 12 – Número de docentes
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Diferentemente do vínculo de trabalho que as Apaes estabelecem com os professores, em grande parte 
cedidos pela administração pública, a maioria dos profissionais que atuam nas áreas de administração, saúde 
e assistência social é contratada pela própria instituição, situação ilustrada no Gráfico 14.

4.3.2 Dimensionamento de mão de obra

Para compor um quadro mais nítido dos serviços prestados pelas Apaes, a Comissão de Educação, Ciência 
e Tecnologia inseriu no questionário enviado às instituições perguntas sobre a adequação do número de 
profissionais e da carga horária que dedicam à instituição em relação à demanda.

Em relação aos profissionais que trabalham como docentes, 81 das 151 entidades que responderam ao 
questionário informaram que o número é suficiente para o atendimento da demanda, conforme mostra o 
Gráfico 15.23

Das 65 entidades que consideraram insuficiente o número de professores para atender a demanda, somente 
52 informaram quantos seriam necessários para um atendimento adequado: em média, mais três professores 
em cada unidade.24 

23 Cinco Apaes não responderam a esse item do questionário.

24 Enquanto a maioria das entidades informaram a necessidade de, no máximo, mais 8 profissionais, as Apaes de Entre Rios de Minas, Santa Luzia e Alfenas declararam 
a necessidade de mais 16, 28 e 30 professores, respectivamente, o que influenciaria sobremaneira o cálculo da média; portanto, as respostas dessas entidades foram 
desconsideradas no cálculo da média.
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Quanto à questão sobre carga horária dos professores, foram recebidas respostas de 130 entidades e, com 
base nessas respostas, calcula-se que esses profissionais trabalham, em média, 4 horas e 30 minutos por dia, 
o que corresponde à jornada de trabalho diária dos professores das redes públicas.

Já em relação aos profissionais das áreas de administração, saúde e assistência social, das 141 entidades que 
responderam ao item, 111 declararam serem insuficientes para atender à demanda, conforme ilustrado no Gráfico 16.

As instituições declararam a necessidade de mais 495 profissionais, sem, contudo, discriminar suas áreas 
de atuação. Em relação à carga horária dos profissionais atuantes, a maioria das instituições informou ser 
adequada aos atendimentos prestados, conforme ilustra o Gráfico 17.

Percebe-se que esse indicador não reflete adequadamente a realidade dessas instituições, conforme se 
constatou pelas respostas a outros itens do questionário e pelo que se observou nas visitas e nas audiências 
públicas realizadas pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A discrepância ocorreu porque a 
pergunta sobre a adequação da carga horária não discriminou as categorias de profissionais por área de 
atuação. Assim, muitas entidades responderam à pergunta com base na carga horária dos professores, que é 
condizente com a carga horária geralmente adotada por essa categoria, mas não considerou as categorias de 
saúde e de assistência social, cuja carga horária, segundo os relatos ouvidos em audiências públicas e visitas, 
é insuficiente.

As reivindicações recorrentes acerca da necessidade de aumento da carga horária e da ausência de 
profissionais dos setores de saúde e assistência social já foram citadas nos itens deste relatório que trataram 
dos serviços dessas áreas de atuação.

4.3.3 Capacitação

Segundo declarações dos próprios profissionais que atuam nas Apaes, citadas no Estudo de Avaliação Externa 
do Sistema Apae do Estado de Minas Gerais, elaborado em 2006 pela Puc Minas, seriam necessários maiores 
investimentos na formação contínua dos membros das equipes que trabalham nas instituições. 
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A pesquisa realizada por esta comissão, tanto nas audiências públicas quanto nos questionários, mostra que 
a situação não mudou desde 2006: a maioria das entidades declararam que as ações de formação continuada 
não atendem às necessidades dos serviços prestados, situação que pode ser conferida no Gráfico 18.

As dificuldades que as Apaes relataram para a formação continuada dos profissionais foram classificadas em 
quatro categorias, indicadas no Gráfico 19. Mesmo as entidades que declararam que as ações de formação 
continuada atendem às necessidades da instituição identificaram desafios para seu atendimento. Portanto, 
para essa categorização foram consideradas todas as respostas, independentemente do item que conformou 
o Gráfico 18.

Obs.: Cada entidade relatou dificuldades em uma ou mais categorias.

Foram relevantes as informações sobre os principais empecilhos para a formação continuada dos profissionais 
que atuam nessas entidades, entre as quais destacam-se a escassez de oportunidades de capacitação 
específica para o trabalho com o público atendido pelas Apaes e a impossibilidade de uma ação contínua 
com tal finalidade devido à alta rotatividade dos profissionais dessas instituições ou à ausência de pessoal 
disponível para substituir aqueles que participariam de cursos de capacitação.

As respostas também revelaram a demanda por atividades de capacitação oportunizadas pela troca de 
experiência entre as entidades e pela oferta regionalizada de atividades dessa natureza pela Federação das 
Apaes. Com relação à formação continuada dos docentes, muitas entidades informaram que as oportunidades 
de capacitação de professores promovidas pela Secretaria Estadual de Educação não são acessíveis aos 
profissionais que atuam nas Apaes.
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Por fim, vale registrar que, de modo geral, esteve muito presente nas respostas o clamor por uma atuação 
mais proativa do Estado na oferta de formação continuada aos profissionais que atuam nessas instituições, 
uma vez que elas são, por excelência, o espaço de atendimento das pessoas com deficiências intelectual e 
múltipla, embora esse serviço seja uma obrigação do Estado, instituída pela Constituição Federal.

4.4 Financiamento 

O intuito desse campo do questionário é conhecer quais as principais fontes de recursos de que dispõem as 
Apaes para financiar as suas atividades, considerando-se o peso de cada uma em seu orçamento. O período 
de referência é o exercício de 2013, acompanhado de uma estimativa para 2014. A pergunta complementar 
no final deste item – se os recursos previstos para 2014 seriam suficientes para a plena execução do plano de 
atendimento das instituições – tem a finalidade de balizar-nos quanto às expectativas das Apaes para o ano 
em curso, permitindo verificar as possíveis configurações de estabilização, evolução ou decréscimo de sua 
capacidade de financiamento e os fatores porventura concorrentes. 

Um grupo significativo de entidades não respondeu ou respondeu de forma incongruente a este item. No 
subitem que trata do percentual de cada fonte de recursos em 2013, houve 83 respostas válidas. No subitem 
que trata do percentual de cada fonte de recursos estimados para 2014, houve 80 respostas válidas. Foram 
consideradas inválidas as respostas cuja soma dos percentuais declarados para cada fonte de financiamento 
não equivaleu a 100%.

O Gráfico 20 apresenta os percentuais globais para cada fonte, considerando-se o exercício de 2013 e a 
estimativa para 2014.

Observa-se que os recursos provenientes de convênio com entidades públicas representam quase metade dos 
recursos disponíveis para o financiamento das atividades das Apaes em 2013 e um pouco mais da metade é 
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esperado para 2014. Em contrapartida, reduz-se a expectativa em 2014 de auferir recursos mediante convênios 
com entidades privadas, contribuições de associados e doações. Tais dados levam a crer que, como convênios 
e parcerias com entidades públicas são uma fonte mais estável em relação às demais, uma ampliação dessa 
modalidade de financiamento poderia produzir melhores condições para a autossuficiência econômica 
das instituições. Assim, uma integração mais articulada entre a rede de Apaes e os órgãos e entidades que 
desenvolvem políticas públicas afins às suas atividades poderia ser um caminho viável para que as Apaes 
alcançassem a autossustentabilidade. 

Em um grupo de 138 entidades, 108 responderam que os recursos previstos para o exercício de 2014 não 
serão suficientes, considerando-se o plano de atendimento da instituição. Sete entidades declararam que os 
recursos serão suficientes, desde que a receita atinja o montante previsto e que as parcelas sejam pagas nas 
datas esperadas.

A Tabela 4 sintetiza as observações vinculadas ao campo mencionado no parágrafo anterior, por categoria, e 
indica o número de Apaes cujas observações se enquadram em cada uma delas.

Tabela 4 – Motivos indicados pelas Apaes para a insuficiência dos recursos em 2014 

Motivo
Número de
Apaes que o 

indicaram

Os recursos serão suficientes apenas para as despesas mensais, sem possibilidade de novos investimentos 19

As despesas mensais aumentarão, mas os valores recebidos não acompanharão as despesas 10

Pagamento dos funcionários será mais oneroso 8

Como normalmente ocorre, as receitas não cobrirão as despesas e outras alternativas de arrecadação terão de ser 
buscadas, como novos convênios e realização de eventos

20

Valores dos repasses de verbas públicas para saúde, assistência social e outros sofreram queda ou permanecem sem 
reajuste

10

Não há, ainda, convênios com o poder público 5

Recursos serão destinados à conclusão da sede própria 5

Incertezas quanto à continuidade de convênios, doações e parcerias 3

A Tabela 4 mostra que a busca pela pactuação de recursos públicos e por novas parcerias, bem como pela 
diversificação de atividades próprias para arrecadação, são as formas encontradas pela maioria das entidades 
para manter com qualidade as atividades de atendimento que realizam. 

Nas audiências públicas, nas visitas e no questionário eletrônico, ficou evidenciada a preocupação das 
entidades com relação aos valores pagos por meio de convênios nas áreas de saúde e assistência social e 
outros repasses que estão com valores há muito defasados. Os responsáveis pelas instituições temem a 
descontinuidade ou a redução de alguns serviços em razão dessa defasagem. 

4.4.1 Plano Nacional de Educação 

O último tópico do questionário teve a finalidade de captar a impressão das Apaes em relação ao novo Plano 
Nacional de Educação (PNE), sob a perspectiva da Meta 4, que sofreu diversas alterações durante a tramitação 
do projeto de lei que aprovou o plano no Congresso Nacional. Essa meta contém as estratégias concernentes à 
educação especial, dentre as quais algumas poderiam impactar positiva ou negativamente o financiamento e 
a manutenção das Apaes, de acordo com a conformação do texto aprovado e a sua implementação, tendo em 
vista o papel que as entidades comunitárias e filantrópicas conveniadas com o poder público desempenham 
na organização da política nacional de educação.

A questão foi assim formulada: “Na sua opinião, a aprovação do Plano Nacional de Educação poderá causar 
impacto no financiamento e funcionamento da Apae?” Das 140 entidades que responderam, 118 afirmaram 
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que sim e 20 que não. Os textos contidos no campo “observações” foram sintetizados, agrupados conforme 
a natureza da resposta e relacionados na Tabela 5.

Tabela 5 – Avaliação das Apaes quanto aos impactos do Plano Nacional de Educação sobre o seu financiamento 
e funcionamento

Possíveis impactos
Número de 

Apaes que os 
mencionaram

O impacto será positivo

Os recursos tenderão a ser incrementados e o funcionamento, mantido. 6

A existência da escola especial estará garantida, permanecendo a opção das 
famílias e os incentivos financeiros.

10

O impacto será positivo, desde que respeitadas as normas e as resoluções 
educacionais e valorizado o trabalho das Apaes.

6

As modificações efetuadas no texto da Meta 4 garantirão a manutenção das 
Apaes.

17

O impacto será positivo, desde que mantidos os repasses do Fundeb e 
outros, bem como a cessão de professores do Estado.

10

O impacto será positivo, caso haja reestruturação como Centro de 
Atendimento Educacional Especializado (Caee) e mantido o repasse do 
Fundeb.

1 

O impacto será negativo

A longo prazo, a Apae poderá oferecer apenas o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE).

4

Os recursos do Fundeb e de outros repasses não serão suficientes para 
cobrir as despesas educacionais.

4

Poderá haver redução de alunos, professores e incentivos, pois o governo 
pretende incluir todos os alunos com deficiência no ensino regular.

17

Mesmo com a modificação na Meta 4, as Apaes continuarão à mercê do 
arbítrio político.

1

Não haverá qualquer impacto/
Não sabe

A Apae é uma instituição reconhecida pela excelência do atendimento que 
realiza e tem seu funcionamento regularizado.

3

Há incertezas quanto à permanência dos alunos na instituição e quanto à 
continuidade dos repasses financeiros.

4

Para a maioria das entidades que responderam à questão mencionada, o Plano Nacional de Educação poderá 
trazer melhorias quanto aos aspectos relativos ao seu financiamento e funcionamento. De fato, com as 
contribuições incorporadas durante a tramitação do Projeto de Lei nº 8.035/2010, transformado na Lei nº 
13.005, de 25/6/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, a redação aprovada permite interpretar 
que as escolas especializadas da rede conveniada atuarão na política de educação especial em duas frentes: 
como alternativa às escolas que integram a rede regular de ensino, uma vez que o atendimento será prestado 
nelas “preferencialmente”, mas não exclusivamente; e na oferta de atendimento educacional especializado 
complementar ou suplementar. Para comparação, transcrevemos a seguir o texto da Meta 4, como na redação 
originalmente apresentada, e o texto resultante da tramitação, conforme a lei aprovada:

“Meta 4: Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos, o atendimento escolar aos estudantes 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular 
de ensino”. (Redação originalmente apresentada)

“Meta 4 : Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento 
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados.” (Redação aprovada)
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Ademais, a Estratégia 4.1 reforça a validade do cômputo das matrículas efetivadas na educação especial 
oferecida pelas instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, para efeito dos 
repasses do Fundeb, nos termos da Lei nº 11.494, de 2007. 

As Estratégias 4.17 a 4.19, se concretizadas, podem consubstanciar conquistas importantes para a continuidade 
dos serviços oferecidos pelas Apaes, ao prever parcerias entre as instituições sem fins lucrativos que atendem 
à educação especial e o poder público, visando a:
•	 ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência;
•	 ampliar a oferta de formação continuada e a produção de material didático acessível, assim como os 

serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com 
deficiência;

•	 favorecer a participação das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo.

A implementação de tais estratégias poderão viabilizar maior integração do trabalho desenvolvido nas Apaes 
ao sistema de ensino público, de forma mais institucionalizada e eficaz.

5 RELATOS DE VISITAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
E SÍNTESE DAS DEMANDAS APRESENTADAS

As dez audiências públicas realizadas no interior do Estado ocorreram no período da tarde e foram precedidas de 
visita à Apae do respectivo município. Para a escolha dos municípios onde seriam realizados os eventos levou-se 
em conta a circunscrição dos conselhos regionais25 das instituições, conforme registrado no Quadro 3. 

Quadro 3 – Visitas e audiências públicas: data e município de realização e conselhos convidados

Datas Municípios 
Conselhos Regionais 
das Apaes convidados

23/4/2014 São Lourenço 
Circuito das Águas I, Circuito das Águas II, Circuito das 
Malhas, Sudoeste II, Sul I, Sul II, Vale da Eletrônica, Campo das 
Vertentes

5/5/2014 Sete Lagoas Centro I, Centro II, Centro V

6/5/2014 Pará de Minas Centro-Oeste I, Centro-Oeste II, Centro-Oeste III, Centro IV

8/5/2014 Além Paraíba Zona da Mata I, Zona da Mata III

13/5/2014 Montes Claros Médio São Francisco, Norte I, Norte II, Alto do Rio Pardo

16/5/2014 Araxá Alto Paranaíba I, Alto Paranaíba II, Sudoeste I

20/5/2014 Uberlândia Triângulo Mineiro I, Triângulo Mineiro II

22/5/2014 Manhuaçu 
Vale do Aço I, Vale do Aço e Rio Doce, Vale do Suaçuí, Vale do 
Piranga, Zona da Mata II

27/5/2o14 Araçuaí Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, Três Vales

29/5/2014 Paracatu Noroeste Mineiro

Durante as visitas e as audiências, a comissão pôde conhecer a infraestrutura, os equipamentos e os recursos 
de que essas entidades dispõem para prestar os atendimentos às pessoas com deficiência e a suas famílias. 
Pôde, também, constatar a grande diversidade de atividades ofertadas e atendimentos prestados nessas 
instituições, como:
•	 oferta de educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e inclusão escolar assistida;
•	 cursos e oficinas profissionalizantes, encaminhamento para o mercado de trabalho e realização de 

atividades culturais e de socialização;
25 A rede apaeana em Minas Gerais é organizada em 39 conselhos regionais, conforme item 7.3, Anexo III, deste relatório.



38

•	 atendimento médico e terapêutico;
•	 ações de cunho assistencial.

Em que pese o fato de não ter havido uma padronização nos registros das visitas realizadas, passamos a 
uma síntese dos aspectos mais relevantes observados na visita a cada entidade, bem como ao relato das 
audiências públicas. O registro das demandas individualizadas de cada Apae apresentadas nos eventos está 
contido no item 7.4, anexo IV, deste relatório.

5.1 São Lourenço

Relato da visita
Em 23/4/2014, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou a sede da Apae de São 
Lourenço. Fundada em junho de 1956, a instituição foi a primeira de Minas Gerais e a segunda 
do Brasil. Segundo relatos coletados na visita, a entidade, fruto da iniciativa de Francisco 
Martins Abreu, começou suas atividades sob a denominação de Associação Mineira de 
Assistência aos Excepcionais (Ames).

Atualmente, a Apae atende, diariamente, 220 pessoas de todas as idades, muitas delas oriundas de cidades 
vizinhas; portanto, a entidade se enquadra na categoria de médio porte. O atendimento consiste em 
estimulação precoce, educação infantil, ensino fundamental e alfabetização de jovens e adultos, inclusão 
escolar assistida, educação profissional, inclusão no mercado de trabalho, apoio clínico terapêutico e eventos 
para socialização.

Na visita, foi relatado que os maiores problemas da entidade são a falta de profissionais da área de saúde, a 
defasagem salarial dos funcionários, bem como a escassez de recursos para a manutenção das instalações e 
para a aquisição de equipamentos, como, por exemplo, o PediaSuit, programa de exercícios intensivos para 
tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos, autismo e outras condições que afetam as funções 
motoras e cognitivas. 

Segundo o presidente da entidade, são arrecadados mensalmente R$35 mil para o seu funcionamento, e 
os custos giram em torno de R$37 mil. A diferença é suprida por meio de eventos beneficentes. Em uma 
estimativa orçamentária, ele considera que a Apae necessitaria de um aporte de R$144 mil anuais para o bom 
desenvolvimento de suas atividades e um investimento mensal de R$20 mil para a contratação de novos 
profissionais.

Relato da 4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia na Câmara Municipal 
de São Lourenço, em 23/4/2014

Estiveram presentes: o deputado Duarte Bechir; a deputada Liza Prado; Patrícia Pereira Lessa, vice-prefeita, 
representando José Sacido Barcia Neto, prefeito de São Lourenço; William Rogério de Souza, vereador, 
representando Luiz Cláudio Siqueira, presidente da Câmara Municipal de São Lourenço; Dalva Maria Guedes 
de Freitas Bouzoni Ilha, diretora da Superintendência Regional de Ensino de Caxambu, representando Ana 
Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Estado de Educação; Elane Medeiros do Espírito Santo, integrante do 
Conselho Regional Circuito das Águas II da Federação das Apaes de Minas Gerais – São Lourenço, representando 
também Sérgio Sampaio Bezerra, presidente da Federação das Apaes de Minas Gerais; Eduardo Gonçalves, 
representante dos pais dos alunos da Apae de São Lourenço e Ângela Maria da Conceição, representante dos 
alunos da mesma Apae; Ana Olga de Oliveira, vice-prefeita e presidente da Apae de Soledade de Minas; Paulo 
Neco, prefeito de Jesuânia. 

Integraram o público presente à reunião representantes das Apaes de Passa-Quatro, São Lourenço, Lambari, 
Itamonte, Virgínia, Conceição do Rio Verde, Pouso Alto, Aiuruoca, Caxambu, Cruzília, Itanhandu, Soledade de 
Minas, Dom Viçoso, Baependi, Carmo de Minas e Liberdade. 

Segundo os relatos dos presentes, constatou-se que em muitos municípios as Apaes são o único local onde 
as pessoas com deficiência e suas famílias têm acesso a atendimento adequado. Além disso, conforme 
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informação da representante do Conselho Regional Circuito das Águas II, somente nas nove Apaes dessa 
circunscrição circulam anualmente cerca de mil alunos/usuários, são prestados em média 25 mil atendimentos 
e gerados aproximadamente trezentos postos de trabalho diretos.

A maior preocupação manifestada pelos participantes foi a insuficiência dos recursos para a manutenção das 
atividades das instituições. De acordo com as informações transmitidas nessa reunião, aproximadamente 
60% dos recursos recebidos pelas entidades do Conselho Regional Circuito das Águas II são provenientes de 
convênios com o SUS, 30% de convênios com os Fundos Municipais de Assistência Social e 10% de doações. 
O valor recebido a título de convênio na área de assistência social, seja na Secretaria de Estado de Trabalho 
e Desenvolvimento Social (Sedese), seja no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas), não sofre 
reajuste desde 2005. A remuneração dos profissionais que atuam nessas entidades é baixa, em comparação 
ao valor pago pelo mercado.

Foi recorrente a reivindicação por maior custeio público na área de assistência social, assim como já ocorre 
nas áreas de saúde e educação. Segundo os participantes, a política pública de assistência social é atualmente 
estruturada em torno dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Referência 
Especializado de Assistência Social (Creas) e há pouco auxílio do poder público às Apaes, que têm prestado 
esse tipo de atendimento ao público vulnerável das pessoas com deficiência, sem, contudo, constituir 
formalmente o Suas.

Foi relatado, ainda, que as Apaes têm preenchido uma importante lacuna na assistência social aos adultos e 
idosos com deficiência, público que muitas vezes não pode contar mais com o suporte dos pais e que não é 
assistido por uma política sistematizada. E, para suprirem essa demanda, as entidades precisam fazer jus a 
maior aporte de recursos públicos. 

Nos relatos dos presentes, ficou esclarecido que um dos fatores para a exiguidade dos recursos públicos 
recebidos pelas Apaes é que muitas delas prestam atendimento apenas na área de assistência social e, por 
isso, não podem contar com os recursos das áreas de saúde e educação, mas somente com recursos angariados 
por elas próprias e os da área de assistência social, quando conseguem firmar convênios para esse fim.

Os representantes das Apaes também expressaram a necessidade de sensibilizar a população para apoiá-las e 
contribuir financeiramente para a manutenção daquelas de sua localidade. Além disso, reconheceram que as 
entidades devem encontrar meios para se tornarem autossuficientes, uma vez que os recursos públicos são 
recebidos de forma intermitente ou as regras de aplicação do financiamento público obtido são muito rígidas.

De acordo com os participantes, os recursos recebidos por emenda parlamentar podem criar um embaraço 
para aquelas que não dispõem de meios para manter em funcionamento os equipamentos ou a infraestrutura 
provenientes desses recursos. Um exemplo disso foi a doação de um equipamento de audiometria para a 
Apae de Virgínia, o qual não é utilizado por falta de recursos para contratação de profissional habilitado para 
operá-lo. Em relação a esse problema, foi sugerida a gestão compartilhada de serviços, por meio de uma 
espécie de consórcio de Apaes. 

Outra questão abordada na reunião foi a necessidade de formação continuada e de aprimoramento na 
gestão das Apaes. A esse respeito, foi ponderado que a maior interação entre as entidades proporcionaria um 
intercâmbio mais intenso de experiências e recursos, o que possibilitaria maior efetividade na prestação de 
serviços.

5.2 Sete Lagoas

Relato da visita
Em 5/5/2014, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou a sede da Apae de Sete 
Lagoas. A instituição foi fundada em 1970 com a missão de promover e articular ações 
relativas a defesa de direitos, orientação, prestação de serviços e apoio à família da pessoa 
com deficiência, visando à melhoria de sua qualidade de vida e à construção de uma sociedade 
justa e solidária. A Apae de Sete Lagoas é considerada de grande porte, pois atende a 617 
alunos em sua sede e 52 inseridos no mercado de trabalho. 
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A entidade oferece serviços de habilitação e reabilitação a pessoas com deficiência intelectual e múltipla 
de todas as faixas etárias, nas áreas de educação especial, serviço social e saúde. A Escola Oficina Rodolfo 
Pontelho de Freitas oferece educação infantil, ensino fundamental (anos iniciais) e educação de jovens 
e adultos (ensino fundamental). A clínica realiza atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia 
ocupacional e de outras especialidades médicas aos alunos e familiares, em abordagem interdisciplinar com 
as áreas de educação e assistência social.

A Apae ocupa uma área de 20.000m² e dispõe de 4.000m² de área construída; sua infraestrutura lhe permite 
oferecer serviços de atenção integral diversificados e abrangentes aos seus assistidos. Entre as ações 
realizadas na área de educação especial, destaca-se o atendimento estruturado para autistas em áreas de 
trabalho independente, com suporte em oficinas de arteterapia. Nas áreas de qualificação para o trabalho com 
ênfase terapêutica e voltadas ao encaminhamento ao mercado, sobressaem, pela organização e eficiência, 
as oficinas de embalagens e papel artesanal e a inclusão produtiva de alunos contratados por empresas e 
com todos os direitos trabalhistas, que realizam as atividades dentro da Apae, em preparação para a inserção 
definitiva no mercado. Na área de saúde ressaltam-se os trabalhos de equoterapia e cinoterapia, atividades 
que têm produzido ótimos resultados, permitindo a abordagem de aspectos múltiplos do desenvolvimento 
da pessoa com deficiência.

Não obstante o trabalho de excelência que realiza, a Apae de Sete Lagoas tem enfrentado dificuldades 
financeiras para manter as ações que oferece em caráter permanente e para expandi-las de forma a atender à 
crescente demanda do próprio município e de localidades próximas. Segundo o dirigente da entidade, há um 
déficit mensal de recursos da ordem de aproximadamente 10% apenas para manter os serviços oferecidos e 
não há margem financeira para realizar reformas e reparos necessários na sede. Durante a visita, verificou-se 
que problemas decorrentes de infiltração nas salas de aula ainda não puderam ser solucionados. Além disso, 
a unidade necessita ampliar suas instalações físicas, adequar e adquirir equipamentos, especialmente na área 
de tecnologia, bem como aumentar a carga horária de profissionais em algumas especialidades para torná-la 
compatível com a demanda e as necessidades dos assistidos. Segundo informações da equipe responsável, há 
uma fila de 150 pessoas aguardando vagas na Apae para matrículas na educação especial. Na área de saúde, 
apesar de realizar 6 mil atendimentos/mês, não é possível recepcionar toda a demanda da comunidade com 
os recursos materiais e humanos atualmente disponíveis.

Segundo Francisco Raposo, presidente da Apae de Sete Lagoas, os repasses de recursos oriundos do convênio 
com o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) não são reajustados há vinte anos. Os convênios com 
o Sistema Único de Saúde (SUS) são a base de sustentação da entidade, mas mesmo essa fonte precisa ser 
incrementada para equilibrar a relação entre receita e despesa. Dessa forma, a instituição tem realizado 
diversos eventos para aumentar a sua arrecadação e minorar o déficit de recursos financeiros.

Relato da 6ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia na Câmara Municipal 
de Sete Lagoas, em 5/5/2014

Estiveram presentes: o deputado Duarte Bechir; a deputada Liza Prado; o deputado Duílio de Castro; Márcio 
Reinaldo Dias Moreira, prefeito de Sete Lagoas; o vereador Márcio Paulino da Silva, presidente da Câmara 
Municipal de Sete Lagoas e os vereadores Pastor Alcides, Dalton Andrade, Enio Andrade e Renato Gomes, 
da mesma câmara municipal; Dilma Luíza Jorge Shwenck, secretária municipal de Assistência Social de Sete 
Lagoas; Francisco Eugênio Barbosa Raposo, presidente da Apae de Sete Lagoas; Jarbas de Barros, coordenador 
de Política de Monitoramento da Federação das Apaes de Minas Gerais; Luiz Roberto Capucci, diretor social 
da Apae de Sete Lagoas; Cristiano Casimiro, diretor da Apae de Mariana; Vânia Aparecida de Freitas Silva, 
representante dos pais da Apae de Sete Lagoas; Sebastião César Teixeira de Amorim, representante dos 
alunos da Apae de Sete Lagoas.

Integraram o público presente à reunião representantes das Apaes de Três Marias, Felixlândia, Prudente de 
Morais e Mariana.

Foram debatidas diversas questões relativas às condições gerais de funcionamento das Apaes e sobre a 
situação específica das entidades com representantes presentes no evento, em especial sobre a Apae de Sete 
Lagoas. 
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Em relação ao financiamento, foi unânime a opinião de que as Apaes, como instituições que integram a rede de 
atendimento de educação especial, saúde e assistência social, com capilaridade em todo o Estado e expertise 
adquirida em décadas de trabalho em prol da pessoa com deficiência, não logram o reconhecimento do poder 
público na mesma proporção da sua importância na sociedade. A ausência de repasses de recursos regulares 
para custeio e manutenção de suas atividades, conforme os atendimentos que realizam, causam instabilidade 
na gestão das entidades, além de um desnivelamento considerável entre as Apaes, já que as instituições de 
pequeno porte são ainda menos assistidas pelo poder público. A não dependência de recursos de doação 
incrementaria as possibilidades de autonomia institucional, segundo os participantes, pois hoje as entidades 
dependem desses recursos de caráter sazonal para atender a sua clientela com um mínimo de qualidade. 

Sintetizamos as dificuldades levantadas durante a audiência em dois grandes blocos: financiamento e recursos 
humanos.

Dificuldades relativas ao financiamento:
•	 dificuldade para receber os recursos oriundos das emendas parlamentares;
•	 impossibilidade de utilização de verbas por falta de recursos para alocar em contrapartida, no caso dos 

convênios celebrados com o poder público;
•	 falta de reajuste do Piso de Transição de Média Complexidade (PTMC), recurso do Suas repassado pelos 

governos federal e estadual em função do porte do atendimento realizado por cada município e que 
permanece o mesmo desde 2005, sem levar em consideração o crescimento da demanda;

•	 dificuldades relacionadas ao financiamento para ações permanentes, já que não é permitido o repasse 
de recursos para entidade com a Certidão Negativa de Débito (CND) desatualizada. Como as atividades 
têm caráter continuado, a ausência de repasses, principalmente no início do ano, traz prejuízos ao 
funcionamento regular das instituições;

•	 impossibilidade de uma gestão flexível e eficiente dos recursos em razão das rubricas carimbadas, 
principalmente no caso de recursos da saúde;

•	 ausência de aportes/repasses financeiros para custear o acolhimento e o acompanhamento do deficiente, 
que muitas vezes fica desamparado diante da ausência de tutela familiar.

Dificuldades relativas à gestão de recursos humanos das entidades: 
•	 carência de recursos humanos, especialmente na área do atendimento à saúde, sendo que a jornada de 

trabalho precisaria ser ampliada;
•	 alta rotatividade de profissionais, o que quebra a relação de confiança com as famílias. Esse problema ocorre 

por vários motivos: defasagem dos salários em relação ao mercado; precariedade do vínculo trabalhista, 
especialmente dos servidores municipais; discrepância entre as remunerações dos profissionais cedidos 
pelo Estado e pelo município; questões de caráter político-eleitoral;

•	 diminuição gradual do número de profissionais cedidos, em face do processo de inclusão dos alunos com 
deficiência nas escolas comuns;

•	 falta de avaliação do perfil do profissional cedido em relação ao público que ele vai atender, o que pode 
ocasionar problemas de adaptação dele às atividades desempenhadas;

•	 condicionamento da alocação dos professores cedidos para a entidade à existência de alunos regularmente 
matriculados nos ciclos dos níveis de ensino; esse requisito é um problema porque, muitas vezes, o 
aluno com deficiência, quando termina o percurso escolar, ainda tem necessidade de permanecer sob a 
assistência da Apae; 

•	 dificuldade de captação de recursos da Lei Rouanet e de outras leis de incentivo à cultura, pois as grandes 
empresas que investem nos municípios preferem concentrar os incentivos culturais nas cidades matrizes.

Durante a audiência, Maria da Conceição Vila Nova Braga, representante da Apae de Prudente de Morais, 
relatou as dificuldades da instituição após um incêndio criminoso, em fevereiro de 2014, que destruiu boa 
parte das instalações da sede e o veículo da entidade. De acordo com seu depoimento, as atividades escolares 
estão sendo desenvolvidas em espaço improvisado nas áreas internas da sede que ainda têm condições de 
abrigar alunos, até que seja viabilizada a reforma geral do prédio pela empresa Tecnosulfur. O atendimento 
clínico foi transferido para uma unidade municipal e um veículo mais antigo e menor do que o que foi 
destruído está sendo utilizado para o transporte, com motorista cedido pela prefeitura do município. Quanto 
aos equipamentos, estão sendo repostos gradualmente.
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Foi sugerido à representante da entidade que requeresse à Secretaria de Estado de Saúde ou à Secretaria de 
Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social o envio de um recurso especial para a recuperação da Apae de 
Prudente de Morais.

Ao final da audiência, diversas sugestões foram apresentadas pelos convidados e pelo público presente para 
resolver os problemas de financiamento e recursos humanos levantados:
•	 criar mecanismos para que os recursos das empresas incentivadoras de projetos culturais, no âmbito das 

leis de incentivo à cultura e ao esporte, sejam aplicados no município onde elas atuam;
•	 instituir linhas de incentivo próprias para o trabalho de natureza cultural com a pessoa com deficiência, 

nos fundos de cultura;
•	 nivelar a remuneração entre os servidores cedidos pelo Estado e pelos municípios;
•	 implantar um centro de referência de autismo com a finalidade de orientar a realização de diagnósticos e 

o encaminhamento correto para os serviços especializados;
•	 implantar pontos de ônibus dotados de recursos de acessibilidade em frente às Apaes;
•	 instituir cota de recursos financeiros em benefício das Apaes, a ser repassada diretamente às entidades de 

forma regular, com base no número de alunos atendidos, para proporcionar autonomia a elas;
•	 criar um fundo específico ou aporte de recursos próprios para apoiar entidades que desenvolvem projetos 

sociais, culturais e esportivos voltados à pessoa com deficiência, em nível estadual ou federal; 
•	 ampliar a assistência às Apaes de pequeno porte;
•	 divulgar para as entidades a possibilidade de captação de recursos junto ao Ministério do Esporte para 

aquisição de material esportivo adaptado, no âmbito do programa Segundo Tempo – Esportes Adaptados;
•	 difundir os mecanismos legais de incentivo à cultura, incluindo a Lei de Audiovisual, para que as Apaes 

apresentem projetos com esse escopo, buscando, em seus municípios, o apoio de empresas para financiá-los. 

5.3 Pará de Minas

Relato da visita
Em 6/5/2014, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou a sede da Apae de 
Pará de Minas. A instituição foi fundada em 26/3/1969, por iniciativa de pais que sentiam a 
necessidade de serviços especializados para seus filhos com deficiência. Uma das fundadoras, 
Olga Xavier, buscava para o filho o direito de ir à escola, estudar e alcançar autonomia. Seu 
marido, José Moreira Xavier, foi o primeiro presidente da associação (de 1969 a 1972). Olga 
Xavier o sucedeu na presidência da instituição no período de 1973 a 1986. O atual presidente 
é Sampaio Bezerra.

A Apae de Pará de Minas oferece serviços nas áreas de assistência social, educação e saúde. Os principais 
programas de assistência social são: o Centro-Dia; a formação em autogestão e autodefesa; o incentivo para o 
trabalho, o emprego e a renda; e a assistência às famílias. Há atendimento na área de educação nos seguintes 
níveis e modalidades: educação infantil, ensino fundamental (anos iniciais), educação de jovens e adultos 
(anos iniciais e finais) e apoio à inclusão. Já na área de saúde, a instituição conta com o Centro Especializado 
em Reabilitação Física, Intelectual/Autismo (CER II), que atende a cidade de Pará de Minas e a microrregião 
(Conceição do Pará, Igaratinga, Leandro Ferreira, Nova Serrana, Onça do Pitangui e São José da Varginha). Foi 
na nova sede do CER II que se realizou a audiência pública da comissão.

Os recursos financeiros da entidade são oriundos, na maior parte, de convênios e parcerias com o município de 
Pará de Minas, municípios vizinhos, Estado e União, contribuições de associados e de terceiros. A associação 
também promove eventos para angariar fundos e desenvolve projetos de captação de recursos. Quanto à 
infraestrutura, a instituição tem duas sedes: a que abriga os programas de educação e assistência e a recém-
-inaugurada, onde o CER II está instalado. Ambas as sedes chamam a atenção pelo tamanho e solidez.

Relato da 7ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia na sede do CER II, 
em 6/5/2014

Estiveram presentes: o deputado Duarte Bechir; Cláudia Assunção Faria, gerente da Rede de Proteção Social 
Básica e Especial, representando Antônio Júlio de Faria, prefeito de Pará de Minas, e Geraldo Magela de 
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Almeida, vice-prefeito e secretário municipal de assistência e desenvolvimento social; o vereador Marcílio 
Magela de Souza, presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas; Tânia de Moura Morato Resende, 
superintendente regional de Ensino de Pará de Minas, representando Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária 
de Estado de Educação; Júlio César dos Santos, diretor da Regional Sedese de Divinópolis, representando 
Eduardo Prates Octaviani Bernis, secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social; Jarbas Feldner 
de Barros, consultor técnico da Federação das Apaes de Minas Gerais (Feapaes); Marli Helena Duarte Silva, 
conselheira regional das Apaes Centro-Oeste II; Silvia Lima, vice-presidente da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Pará de Minas; Eni Silveira, mãe de aluno da mesma Apae; Pauliana Rodrigues Bento, 
aluna da mesma Apae; Mariana Fioravante Barbosa, gerente do Centro Especializado em Reabilitação; Délio 
Alves Ferreira, assessor do deputado Inácio Franco.

Integraram o público presente à reunião representantes das Apaes de Piedade dos Gerais, Formiga, Maravilhas, 
Papagaios, Itaúna, São José da Varginha, Itaguara, São Joaquim de Bicas, Pitangui, Carmo da Mata, Crucilândia, 
Marinho Campos e Ibirité.

Durante a audiência, foram debatidos diversos aspectos do funcionamento das entidades, sobretudo a 
escassez de recursos financeiros e o êxito que elas têm alcançado no cumprimento de sua missão institucional, 
a despeito das dificuldades enfrentadas. 
Eis uma síntese dos principais temas abordados na reunião:
•	 necessidade de se promover a autodefesa dos alunos de educação especial, por meio da constituição de 

instâncias de representação, para que possam opinar e influenciar na formulação de políticas públicas das 
quais sejam destinatários;

•	 necessidade de um piso para a remuneração dos profissionais que atendem nas Apaes, tendo em vista a 
baixa remuneração desses profissionais;

•	 dificuldade no acesso a recursos públicos da saúde e, principalmente, da assistência social;
•	 dificuldade de aplicação dos recursos públicos para atendimento de todas as demandas das entidades, 

visto que a maior parte deles já tem aplicação determinada, vinculada ao objeto do convênio;
•	 escassez de recursos de livre aplicação, normalmente oriundos de arrecadações eventuais;
•	 dificuldade de acesso aos recursos do transporte escolar, uma vez que o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) transferiu os recursos do programa que atendia às escolas de educação especial para 
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb);

•	 extinção, em 2012, do programa Unidade de Atendimento Especializado, da Secretaria de Estado de 
Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese), por meio do qual as Apaes credenciadas tinham acesso a um 
recurso importante para atendimentos de psicologia, pedagogia, fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia 
ocupacional e fisioterapia a crianças e adolescentes com deficiência; 

•	 necessidade de apoio constante às famílias dos deficientes socialmente vulneráveis;
•	 necessidade de atendimento permanente dos casos de deficiência ou dependência mais extensos (ou 

generalizados), das pessoas que não têm condições de se engajarem em um percurso educacional e social 
e daqueles que ficam desamparados com o envelhecimento ou a morte dos cuidadores – Centro-Dia e 
Casa-Lar.

Segundo os participantes, as políticas públicas de educação são as que propiciam melhor e mais continuado 
suporte às Apaes, que têm prestado relevante serviço de acolhimento dos alunos com deficiência severa, 
portanto, com sérias dificuldades de sucesso no ensino regular.

Os presentes relataram, também, que a maior parte do atendimento de assistência social prestado 
pelas entidades às pessoas com deficiência é trabalho voluntário e que não existem políticas públicas 
sistematizadas de atendimento a pessoas com deficiência fora da faixa etária escolar. A esse respeito, 
defendeu-se a institucionalização dos encaminhamentos dos alunos que concluem o ensino fundamental – 
profissionalização, inserção no mercado de trabalho ou direcionamento ao ensino médio, quando for o caso.

Com relação aos serviços na área de saúde, ressaltou-se a importância do acompanhamento perinatal de pais 
de recém-nascidos com deficiência, para que aceitem a situação e sejam encaminhados prontamente aos 
serviços de apoio, saúde e assistência.
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Por fim, os representantes de diversas Apaes relataram que as instituições não dispõem de estrutura física 
adequada para atendimentos na área de saúde. Mesmo assim, algumas conseguiram se credenciar como 
Serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual (Serdi) e 10 Apaes mineiras, entre as quais a 
de Pará de Minas, obtiveram credenciamento como Centro Especializado de Reabilitação (CER).

5.4 Além Paraíba

Relato da visita
Em 8/5/2014, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou a Apae de Além Paraíba. 
A visita foi acompanhada pela diretora pedagógica da instituição e conselheira regional 
da Zona da Mata III, Lívia de Oliveira; pelo diretor de saúde da instituição, Carlos Eduardo 
Gomes; e pelo prefeito de Além Paraíba, Fernando Lúcio Donzeles.

Conforme apurado na visita, a Apae funciona há aproximadamente 40 anos em um espaço cedido pela 
prefeitura. A infraestrutura atual é modesta – há poucas salas de aula, um refeitório e espaço de lazer. 
No entanto, uma nova sede está sendo construída em um terreno de 12.000m², doado pela administração 
municipal. A nova sede abrigará um Centro Especializado em Reabilitação (CER), que é um ponto de atenção 
ambulatorial especializado em reabilitação. Conforme dispõe a Portaria nº 793, de 24/4/2012, do Ministério 
da Saúde, o CER deve realizar diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia 
assistiva, constituindo-se em referência para a rede de atenção à saúde no território em que é sediado. As 
Apaes mineiras habilitadas como CER fazem parte da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito 
do Sistema Único de Saúde-MG. 

O CER de Além Paraíba está em fase final de implantação e seu pleno funcionamento depende da construção 
de uma via pública de acesso à instituição e também da liberação de recursos do Fundo Nacional de Saúde 
para a compra de equipamentos. Segundo a administração municipal, a obra de pavimentação da via está em 
andamento e a previsão é de que fique pronta até setembro de 2014. 

Com a inauguração do CER, a Apae pretende ampliar dos 250 alunos que já atende para, aproximadamente, 
350 assistidos. Além disso, a pessoa com deficiência terá acesso a assistência pedagógica e a atendimento 
ambulatorial de fisioterapia, assistência social, fonoaudiologia, psiquiatria, neurologia, ortopedia, psicologia, 
terapia ocupacional, nutrição e enfermagem.

Relato da 8ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia na Câmara Municipal 
de Além Paraíba, em 8/5/2014

Estiveram presentes: o deputado Bosco; Fernando Lúcio Ferreira Donzeles, prefeito de Além Paraíba; o 
vereador Thiago Souza Sabino, presidente da Câmara Municipal de Além Paraíba; Jarbas Feldner de Barros, 
consultor técnico da Federação das Apaes de Minas Gerais; Lívia Luz de Oliveira, conselheira regional das 
Apaes da Zona da Mata III e diretora pedagógica da Apae de Além Paraíba; Carlos Eduardo Gomes Senra, 
diretor de Saúde da Apae de Além Paraíba; Fabrízio José da Silva Faria, representante dos pais da Apae de Além 
Paraíba; Carlos Henrique Lima Protta, representante dos alunos da Apae de Além Paraíba; Hudson Freitas, 
secretário municipal de Saúde de Além Paraíba; Vânia Beatriz Moraes Freitas, ex-secretária de Administração 
do município e coordenadora da Apae de Além Paraíba; Luciana Pedrosa, assistente social da Apae de Muriaé.

Integraram o público presente à reunião representantes das Apaes de Cataguases, Carangola, Espera Feliz, 
Eugenópolis, Fervedouro, Leopoldina, Manhumirim, Miradouro, Miraí, Muriaé, Rosário da Limeira, Tombos e 
Visconde do Rio Branco.

O objetivo da audiência pública foi debater o financiamento e as condições de funcionamento das Apaes na 
circunscrição dos Conselhos Regionais Zona da Mata I e III, vinculados à Federação das Apaes-MG.

Durante a reunião, os representantes das Apaes relataram a necessidade de infraestrutura adequada para o 
atendimento dos alunos – algumas delas até já têm terreno próprio, mas não dispõem de recursos financeiros 
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para construção da sede. Além disso, mencionaram a insuficiência de recursos humanos e, principalmente, as 
dificuldades em celebrar convênios com os órgãos de saúde e assistência social. 

Os representantes também compartilharam as estratégias que utilizam para captar recursos financeiros, 
como a arrecadação de doações por meio de desconto direto nas contas de água e o estabelecimento de 
parceria com organizações não governamentais. 

5.5 Montes Claros

Relato da visita
A Apae de Montes Claros foi fundada em 1970 e atualmente atende 450 pessoas com 
deficiência intelectual e múltipla (das quais 320 são alunos e 130, pacientes), provenientes de 
todas as cidades da microrregião de Montes Claros e de alguns municípios da macrorregião 
do Norte de Minas. Funciona nos turnos da manhã, das 7 horas às 11h20, e da tarde, das 13 às 
17 horas. Na área educacional, são ofertadas turmas de educação infantil, ensino fundamental 
e educação de jovens e adultos.

Até os 21 anos, o atendimento educacional especializado na Apae de Montes Claros é realizado nas salas 
regulares da instituição. Os alunos acima dessa idade são atendidos no centro de convivência, mediante 
oferta de oficinas. Embora no mesmo prédio, o centro de convivência fica em área separada das demais 
dependências da sede.

A Apae de Montes Claros conta com 5 oficinas – arte e madeira, picolé, fotografia, culinária e informática 
– e mais uma em construção – horticultura –; 2 salas de estimulação para atendimento a crianças de 0 a 2 
anos; e 2 casas-lares, que prestam atendimento em regime de abrigo a alunos abandonados pela família e 
promovem a sua inserção no convívio social, além de garantir-lhes alimentação, educação, assistência médica 
e psicológica; biblioteca e sala de recursos; e oficinas de artesanato ofertadas às mães dos alunos durante o 
período de aulas destes. Já na área de saúde, são oferecidos aplicação de toxina botulínica, atendimento a 
autistas e serviços nos ramos de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, odontologia e terapia ocupacional.

O corpo funcional da Apae é composto por 53 funcionários na área educacional, dos quais 21 são cedidos pelo 
Estado e os demais pela Prefeitura de Montes Claros. Já as áreas de saúde e assistência social contam com 17 
profissionais.

Os recursos repassados à Apae de Montes Claros são oriundos de convênios com União, Estado e município, 
bem como de doações e de realização de eventos. Os alunos são transportados em dois ônibus adaptados, 
um deles da própria instituição e o outro cedido em regime de comodato pela Transnorte, mas o transporte 
disponível é insuficiente para atender à demanda.

Relato da 9ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia na Câmara Municipal 
de Montes Claros, em 13/5/2014

Estiveram presentes: Luciano Guimarães Pereira, secretário municipal adjunto de Desenvolvimento Social 
de Montes Claros, representando Ruy Adriano Borges Muniz, prefeito de Montes Claros; o vereador Cláudio 
Prates, representando o vereador Antônio Silveira de Sá, presidente da Câmara Municipal de Montes Claros; 
Robson Geraldo Soares, superintendente regional de ensino, representando Ana Lúcia Almeida Gazzola, 
secretária de Estado de Educação; Aleksander Oliveira de Souza, diretor regional da Sedese, representando 
Eduardo Prates Octaviani Bernis, secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social; Jarbas Feldner 
de Barros, consultor técnico da Federação das Apaes-MG; Eliana Colares de Oliveira, conselheira da Apae 
Regional Norte I em Montes Claros; Eliete Veloso Silva e Oliveira, mãe de aluno e presidente da Apae de 
Montes Claros; Railda Ruas Oliveira, aluna da Apae de Montes Claros.

Integraram o público presente à reunião representantes das Apaes de Bocaiuva, Buritizeiros, Jequitaí, Montes 
Claros, Pirapora e Porteirinha. 
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A audiência pública na Câmara Municipal de Montes Claros teve por objetivo debater a situação das Apaes 
integrantes dos Conselhos Regionais Alto Rio Pardo, Médio São Francisco, Norte I e Norte II.

Durante a reunião, os representantes das Apaes fizeram uma explanação sobre a sua estrutura de 
funcionamento, os serviços que oferecem, seus pontos fortes e as dificuldades que encontram para o 
cumprimento de sua missão institucional.

As principais dificuldades relatadas pelos representantes da região foram a insuficiência de recursos, o atraso 
no seu repasse e na execução de projetos, a paralisação das obras, a carência de mão de obra e as deficiências 
na infraestrutura dos imóveis utilizados pelas instituições.

Por fim, cabe registrar a crítica do representante da Apae de Jequitaí à inclusão dos alunos com deficiência 
na escola regular. Segundo ele, a maioria das escolas regulares não estão preparadas para atender a esse 
público. O representante também mencionou que parte dos servidores do Estado cedidos às Apaes não têm 
formação adequada para o trabalho com os alunos da educação especial.

5.6 Araxá

Relato da visita
Na visita da Comissão de Educação à Apae de Araxá os deputados presentes foram 
recepcionados e conduzidos pela presidente da entidade, Ana Maria Afonso Agostini. A 
entidade, fundada em 1969, exerce suas atividades em imóvel de 3.700m², cedido por família 
daquele município. Em que pese a necessidade de reforma de algumas áreas, constatou-se, 
durante a visita, a excelente estrutura física da instituição.

São prestados serviços nas áreas de educação e saúde. A entidade atende 248 alunos, com espaços e material 
pedagógico apropriados para o desenvolvimento de suas atividades. Os atendimentos de saúde são prestados 
em 16 salas destinadas para essa finalidade. Em 2013, foram atendidas 498 pessoas; a partir de julho, com a 
inauguração do Centro Especializado de Reabilitação, será possível o atendimento de 658 pessoas. 

Na Apae de Araxá trabalham 100 funcionários: na área educacional, há 37 profissionais, dos quais 29 são 
cedidos pelo Estado e ocupam 39 cargos em adjunção, cinco são cedidos pelo município e três são da 
própria entidade; na área de saúde, há 25 profissionais de equipe multidisciplinar (neurologista, ortopedista, 
fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeira e técnico em 
enfermagem); e, nas áreas administrativa e de serviços gerais, há 38 funcionários.

Destacam-se no atendimento prestado pela Apae as chamadas “oficinas de realidades”, em que os 
participantes aprendem noções básicas de culinária e marcenaria, entre outras atividades. Nos últimos três 
anos, 60 assistidos apaeanos foram empregados nos setores comercial e industrial de Araxá. 

São necessárias a reforma de dois prédios, da piscina e do teto da área de fisioterapia – que está interditada – 
e a construção de uma nova portaria da clínica, em cumprimento às normas do SUS. Outro problema relatado 
foi o transporte escolar, pois o ônibus da entidade está muito velho e não possui as adaptações necessárias, 
e as duas kombis e a van de que dispõe não são suficientes. Quanto aos recursos, a principal dificuldade 
informada é a demora no repasse das verbas oficiais, pois o primeiro repasse do Fundeb somente foi efetivado 
em abril de 2014.

Relato da 10ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia na Câmara 
Municipal de Araxá, em 16/5/2014

Estiveram presentes: os deputados Bosco e Elismar Prado e a deputada Liza Prado; Sargento Amilton, vereador e 
presidente em exercício da Câmara Municipal de Araxá; Eduardo Fernandes Callegari, superintendente regional de 
Ensino de Uberaba, representando Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Estado de Educação; Jarbas Feldner 
de Barros, consultor técnico da Federação das Apaes de Minas Gerais; Ana Maria Afonso Agostini, diretora da Apae 
de Araxá e conselheira regional das Apaes do Alto Paranaíba I; Fabiana Ferreira Borges, representante dos pais 
dos alunos da Apae de Araxá; e Luiz Fernando de Almeida Teixeira, representante dos alunos da mesma entidade.
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Integraram o público presente à reunião representantes das Apaes de Pratinha, Rio Paranaíba, Perdizes, 
Patrocínio, Patos de Minas, Monte Carmelo, Sacramento, Estrela do Sul, Cruzeiro da Fortaleza, Ibiá e Nova 
Ponte.

Os participantes do evento ressaltaram a importância dos serviços prestados pelas Apaes no atendimento 
e na inclusão da pessoa com deficiência. A principal necessidade da entidade, reiterada diversas vezes, é o 
transporte dos assistidos pela instituição.

Os deputados participantes defenderam o repasse de verbas na área de saúde para as Apaes por meio de 
emendas, em substituição ao montante aplicado em saneamento básico – que não poderá ser mais computado 
como gasto em saúde, para fins de aplicação do mínimo constitucional – e sugeriram que essa proposta fosse 
incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Na reunião, foram divulgadas duas concessões para as Apaes: a aprovação, pela câmara municipal, de repasse 
de R$460 mil para a Apae de Araxá e a oferta de curso de capacitação, pela Secretaria de Estado de Educação, 
para os professores que atuam nas Apaes localizadas na circunscrição da Superintendência Regional de Ensino 
de Uberaba. 

A diretora da Apae de Araxá, Ana Maria Afonso Agostini, com o auxílio da coordenadora pedagógica, 
Ilza Correia Menezes, informou aos presentes o número de atendimentos prestados e de funcionários da 
instituição e a situação de infraestrutura das Apaes do Alto Paranaíba I, que reúne 18 municípios. 

Um dos participantes manifestou sua preocupação com a autossustentação financeira das entidades, pois 
não há clareza quanto ao montante de recursos disponível nem regularidade no seu repasse, uma vez que as 
verbas no âmbito dos convênios sempre atrasam.

O último tema abordado foi a alta rotatividade dos funcionários das Apaes, problema que impede que os 
profissionais alcancem a qualificação desejável para trabalhar com educação especial.

5.7 Uberlândia

Relato da visita
Na visita da Comissão de Educação à Apae de Uberlândia os deputados presentes foram 
recepcionados e conduzidos pela diretora da entidade, Mirelle Vilela de Freitas Guimarães.
A Apae de Uberlândia foi fundada em 1965 e atende atualmente 340 pessoas. Na área 
educacional, são ofertadas turmas de educação infantil, ensino fundamental (anos iniciais) e 
educação de jovens e adultos. Na área de saúde, são prestados atendimentos de hidroterapia, 
fonoaudiologia, fisioterapia, enfermagem, psicologia, psicopedagogia clínica, terapia 
ocupacional e nutrição.

A entidade conta com 9 oficinas em andamento – tapeçaria, sabonetes, cestaria, reciclagem de papéis, 
qualidade de vida, sala de jogos, agricultura, jardinagem, jogos teatrais. Há previsão de uma oficina de culinária, 
que ainda não começou a ser oferecida por falta de recursos. Na instituição, há ainda sala de estimulação, 
biblioteca e sala de recursos, piscina térmica, sala de fisioterapia e reabilitação, quadra e dois laboratórios de 
informática.

Os recursos repassados à Apae de Uberlândia são oriundos de convênios, doações e realização de eventos. 
Parte significativa das doações provém do serviço de call center mantido pela entidade.

Relato da 11ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia na Câmara 
Municipal de Uberlândia, em 16/5/2014 

Estiveram presentes: José Antônio Leandro, superintendente da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Urbana 
da prefeitura municipal, representando Gilmar Machado, prefeito de Uberlândia; Lilian Tereza de Paula Braga, 
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diretora de educação da Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia, representando Ana Lúcia 
Almeida Gazzola, secretária de Estado de Educação; Jarbas Feldner de Barros, consultor técnico da Federação 
das Apaes do Estado de Minas Gerais; Ilka Fiori dos Santos, conselheira da Regional Triângulo Mineiro I da 
Federação das Apaes de Minas Gerais – Tupaciguara-MG; Mirelle Vilela de Freitas Guimarães, diretora-geral 
da Apae de Uberlândia; Maria das Graças de Castro, representante dos pais dos alunos; e Gabriela Rossi 
Bernardes, representante dos alunos da mesma entidade.

Integraram o público presente à reunião representantes das Apaes de Araguari, Campina Verde, Centralina, 
Ituiutaba, Monte Alegre de Minas, Prata, Santa Vitória e Tupaciguara.

O objetivo da audiência pública foi debater a situação das Apaes integrantes dos Conselhos Regionais 
Triângulo Mineiro I e Triângulo Mineiro II. A representante do Conselho Regional Triângulo I, Ilka Fiori dos 
Santos, apresentou os dados das Apaes de sua circunscrição, inclusive das que não enviaram representantes 
à audiência pública.

Segundo a representante, as Apaes da região atendem aproximadamente 2.200 pessoas. Na área educacional, 
a maior parte delas oferece classes de educação infantil, ensino fundamental (anos iniciais) e educação de 
jovens e adultos. Já outras oferecem somente classes de educação infantil ou de ensino fundamental. Na área 
de saúde, todas prestam atendimento nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia. Algumas delas 
prestam, ainda, atendimento em terapia ocupacional, psicopedagogia, equoterapia, hidroterapia, clínica 
geral, psiquiatria, estimulação precoce, odontologia e nutrição. 

Os principais desafios relatados foram: falta de recursos para o desenvolvimento adequado das atividades 
das Apaes; falta de interesse e comprometimento das famílias em acompanhar o tratamento das pessoas 
encaminhadas às entidades; inadequação da infraestrutura dos imóveis às necessidades do público atendido; 
baixa remuneração dos profissionais; recursos pedagógicos inadequados; e mão de obra insuficiente.

Os deputados participantes defenderam o repasse de verbas na área de saúde para as Apaes, por meio de 
emendas, em substituição ao montante aplicado em saneamento básico – que não poderá ser mais computado 
como gasto em saúde, para fins de aplicação do mínimo constitucional. 

Foi identificada a necessidade de repensar as políticas públicas de assistência para que sejam destinadas não 
apenas à pessoa com deficiência, mas também a sua família, de modo que ela possa sempre contar com um 
cuidador. Como a expectativa de vida é cada vez maior, em muitos casos as pessoas com deficiência vivem 
mais do que seus cuidadores. Outra questão que precisaria ser revista é o repasse de verbas carimbadas às 
instituições, pois esse engessamento dificulta a sua gestão.

Os representantes das Apaes solicitaram a revisão da meta de atendimento de neonato de risco26 exigida pelo 
convênio com o SUS. Para elucidar a solicitação, citou-se o exemplo das Apaes da região do Triângulo, que, 
para se habilitarem a firmar convênio na área de saúde, devem prestar 27 atendimentos a neonatos de risco. 
No entanto, em alguns municípios a taxa de natalidade é muito baixa para o cumprimento dessa exigência. 
Para estabelecer essa meta, o SUS levou em consideração o município de Uberlândia – cuja população é 
significativamente maior que a dos municípios do entorno –, o que impediu muitas Apaes da região de 
firmarem convênios para obter mais recursos.

5.8 Manhuaçu

Relato da visita
Em Manhuaçu, a comissão foi recebida por Luiz Carlos de Carvalho, presidente da entidade; 
Jeremias José Mayrink, vice-presidente da mesma Apae; Patrícia Luciene Lima Fialho, 
superintendente regional de Ensino de Manhuaçu; e Tânia Maria Alves, diretora da Escola 
Estadual Pearl White Slaib Fadlala.

26 A demanda se refere aos indicadores vinculados ao valor do repasse financeiro de recurso no âmbito do Programa de Intervenção Precoce Avançado (Pipa), previstos 
no Anexo Único da Resolução SESMG nº 3.685, de 19/3/2013.
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A Apae de Manhuaçu foi fundada em 1973 e, desde 1988, atua em parceria com a Escola Estadual Pearl White 
Slaib Fadlala, prestando atendimento à pessoa com deficiência intelectual e múltipla dos municípios de 
Manhuaçu, Reduto, Santa Margarida e Luisburgo. A escola atende 97 alunos na modalidade de educação 
especial, 24 dos quais em sua sala de recursos.

Além dos serviços educacionais, a Apae presta serviços de saúde e assistência social. O atendimento na área 
de saúde é constituído de ações que visam promover a qualidade de vida dos assistidos, com atendimentos 
ambulatoriais de odontologia, psicologia, neurologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, 
neuropsiquiatria, otorrinolaringologia, oftalmologia e pediatria. A entidade presta atendimento clínico a 197 
pacientes.

No que se refere ao trabalho assistencial, a Apae de Manhuaçu realiza ações socioeducativas com alunos e 
familiares para integrá-los à vida em comunidade. No centro de convivência da associação, são oferecidas 
oficinas sócio-ocupacionais para estimular a capacidade produtiva dos alunos considerando seus interesses, 
habilidades e as necessidades do mercado de trabalho. Além disso, há atividades culturais, recreativas e de 
lazer. O centro de convivência atende 86 pessoas.

A instituição conta, ainda, com o clube da família, que atende, em média, 20 pessoas por turno (manhã/tarde). 
No clube, os acompanhantes dos alunos com deficiência realizam atividades ocupacionais durante o horário 
escolar ou de atendimento dos alunos. As ações, que incluem grupo terapêutico, cursos profissionalizantes 
e aulas de artesanato, contribuem para o aumento da renda familiar dos participantes. Nas dependências da 
Apae existe, ainda, uma loja de artesanato, fundada em 21/8/2013, onde são vendidos artigos produzidos por 
alunos e seus pais. 

A comissão teve a oportunidade de conhecer também o Tele-Apae – serviço de telemarketing da entidade –, 
que garante 40% de sua arrecadação. Segundo o presidente da associação, cerca de 6 mil doadores da região 
contribuem mensalmente. 

Relato da 12ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia na Apae de 
Manhuaçu, em 22/5/2014

Estiveram presentes: o deputado Bosco; Maurício de Oliveira Júnior, presidente da Câmara Municipal de 
Manhuaçu; Patrícia Luciene Lima Fialho, superintendente regional de Ensino de Manhuaçu, representando 
Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Estado de Educação; Jarbas Feldner de Barros, consultor técnico da 
Federação das Apaes de Minas Gerais; Luiz Carlos de Carvalho, presidente da Apae de Manhuaçu; Jeremias 
José Mayrink, vice-presidente da mesma entidade; Maria das Graças dos Santos Silva, representante dos pais 
dos alunos, e Carol José da Costa, representante dos alunos da mesma Apae; Mariene Gomes de Botelho 
Valentim, conselheira regional das Apaes do Vale do Aço e Rio Doce; Tânia Maria Alves, diretora da Escola 
Estadual Pearl White Slaib Fadlala. 

Integraram o público presente à reunião representantes das Apaes de Mutum, Santa Margarida e Ipanema.

A audiência pública, realizada no salão de eventos da Apae de Manhuaçu, teve por objetivo debater o 
financiamento e as condições de funcionamento das Apaes na circunscrição dos Conselhos Regionais Zona 
da Mata II, Vale do Aço I, Vale do Aço e Rio Doce, Vale do Suaçuí e Vale do Piranga, vinculados à Federação 
das Apaes de Minas Gerais. 

Durante a audiência, os participantes foram unânimes em afirmar a importância do trabalho apaeano nos 
processos de inclusão social e desenvolvimento da pessoa com deficiência e de suas famílias. Mencionaram 
também as dificuldades que enfrentam para manter as instituições em funcionamento e expandir suas 
atividades. 
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5.9 Araçuaí

Relato da visita
Os deputados presentes foram recebidos por Sebastião Soares Rocha, presidente da 
Apae de Araçuaí, e Eunice Maria Tanure Jardim, conselheira regional das Apaes do Vale 
do Jequitinhonha. Acompanhou, também, a visita Sandra Regina Batista de Moura, da 
Superintendência Regional de Ensino de Araçuaí.

Na Escola Apae, a entidade atende 78 alunos; na área de saúde, presta atendimento a 303 pessoas por mês. 
Para a execução desses serviços, conta com seis profissionais da educação em adjunção (um supervisor e 
cinco professores) e 30 funcionários administrativos e da equipe multidisciplinar.

A estrutura física da Apae é bastante funcional. Na área de saúde, há salas e equipamentos apropriados para 
os atendimentos prestados pela equipe multidisciplinar e, para a área educacional, há seis salas de aula e 
duas salas de informática e de vídeo. Há, ainda, um galpão e uma quadra de esportes que, eventualmente, 
são alugados, além de instalações para uma fábrica de sorvetes (atualmente em reforma) e uma oficina de 
produção de bijuterias, que são posteriormente distribuídas no comércio local. A entidade dispõe, também, 
de um ônibus adaptado para o transporte dos alunos.

No espaço externo, cultiva-se uma horta, cuja manutenção tem sido difícil pelos custos de fornecimento de 
água pela Copasa. Para superar essa dificuldade, a entidade solicita a instalação de um poço artesiano. No 
tocante à renda mensal, os recursos repassados mediante convênio com o SUS representam 2/3 do total dos 
recursos da entidade, que, aliás, é a única conveniada da região. Segundo a conselheira regional, o processo 
de credenciamento no SUS demora, em média, seis meses e a Secretaria de Estado de Saúde impõe muitos 
requisitos complexos para concedê-lo.

Em relação aos custos para a utilização da água e de serviços de energia elétrica, os deputados se 
comprometeram a apresentar proposição para reivindicar à Copasa que execute tarifa diferenciada para as 
Apaes e à Cemig para que essas entidades sejam incluídas no Programa Energia do Bem, de modo a instalar 
sistema de energia solar em todas as unidades do Estado. 

Relato da 13ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia na Câmara 
Municipal de Araçuaí, em 27/5/2014

Estiveram presentes: o deputado Duarte Bechir; Armando Jardim Paixão, prefeito de Araçuaí; Rita de Cássia 
Silva Capdeville, vice-prefeita de Araçuaí; o vereador André Luiz Jardim de Carvalho, representando o 
presidente da Câmara Municipal de Araçuaí; Sandra Regina Batista de Moraes, superintendente regional de 
Ensino de Araçuaí, representando a secretária de Estado de Educação, Ana Lúcia Almeida Gazzola; Ivandete 
de Jesus Quaresma, diretor regional da Sedese, representando Eduardo Prates Octaviani Bernis, secretário de 
Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social; Aline Sena Carmona, secretária municipal de Desenvolvimento 
Social de Araçuaí; Maristane Oliveira de Carvalho, secretária municipal de Educação de Araçuaí; Eunice Maria 
Tanure Jardim, conselheira regional das Apaes do Vale do Jequitinhonha; Sebastião Soares Rocha, presidente 
da Apae de Araçuaí; Maria Helena Gomes Santos, representante dos pais da Apae de Araçuaí; Walmir Rogato 
Gomes Ruas, defensor voluntário das Apaes de Minas Gerais; e Jarbas Feldner de Barros, representante da 
Federação das Apaes de Minas Gerais.

Integraram o público presente à reunião representantes das Apaes de Pedra Azul, Jenipapo de Minas, Jacinto, 
Medina, Virgem da Lapa, Joaíma e Jequitinhonha.

O objetivo da audiência pública foi debater o financiamento e as condições de funcionamento das Apaes na 
circunscrição dos Conselhos Regionais Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha e Três Vales. Os deputados 
participantes defenderam o repasse de verbas na área de saúde para as Apaes por meio de emendas, em 
substituição ao montante aplicado em saneamento básico – que não poderá ser mais computado como gasto 
em saúde, para fins de aplicação do mínimo constitucional. 
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Os principais temas debatidos na audiência foram:
•	 resistência das famílias em contar com os serviços das Apaes e pouca participação dos pais no tratamento 

dos filhos;
•	 necessidade de que o principal objetivo do trabalho seja a promoção da autonomia das pessoas com 

deficiência;
•	 necessidade de atendimento a pessoas com deficiência fora da faixa etária escolar, considerando que a 

expectativa de vida desses indivíduos aumentou e que, em muitos casos, eles estão vivendo mais do que 
os cuidadores;

•	 incertezas no repasse de recursos públicos às entidades, o qual depende sobremaneira da vontade política 
dos administradores municipais.

A conselheira regional do Vale do Jequitinhonha fez uma exposição sobre a situação das Apaes de sua 
regional, com base nas respostas ao questionário enviado pela Comissão de Educação a todas as Apaes de sua 
circunscrição.

Das declarações dos participantes pode-se depreender que as prefeituras municipais têm contribuído de forma 
efetiva e sistemática com as Apaes e que o trabalho das instituições vem sendo executado com eficiência e 
tem alcançado o objetivo de desenvolver as habilidades física e intelectual dos assistidos.

A representante da Apae de Pedra Azul declarou que a entidade tem incentivado a vivência dos alunos nas 
escolas da rede pública e vem fomentando parceria com empresas privadas; a representante da Apae de 
Jenipapo de Minas agradeceu o apoio constante da Apae de Araçuaí; a representante da Apae de Medina 
afirmou que é necessário ampliar o número de assistidos pela instituição, uma vez que existe uma grande 
demanda na zona rural daquele município e a escola ainda está em processo de autorização de funcionamento; 
a representante da Apae de Virgem da Lapa também informou que está em curso o processo de autorização 
de funcionamento da escola da entidade; e a representante da Apae de Jequitinhonha destacou que todos os 
profissionais da área de educação têm formação em nível superior. 

Ao final da reunião, a conselheira regional Eunice Maria Tanure Jardim voltou a se manifestar para lamentar o 
fechamento da Apae de Itaobim, resultante, segundo os presentes, de divergências políticas na cidade.

5.10 Paracatu

Relato da visita
Na visita à Apae de Paracatu, os deputados presentes foram recepcionados pela presidente 
da entidade, Maria Magali Carneiro Caldas, e por Maria Aparecida Aguiar Adjuto, diretora 
administrativa.

A Apae de Paracatu foi fundada em 1979, e atualmente atende 400 pessoas com deficiência intelectual e 
múltipla. Na área educacional, são ofertadas turmas de educação infantil, ensino fundamental (anos iniciais)
e educação de jovens e adultos. Na área de saúde são prestados atendimentos de clínica geral, estimulação 
precoce, equoterapia, hidroterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, enfermagem, psicologia, psicopedagogia 
clínica, terapia ocupacional, psiquiatria, neurologia, odontologia e nutrição.

A Apae de Paracatu oferece quatro oficinas aos alunos – informática; sorvete e picolé; pintura em tela e tecido; 
e dança –, e cursos de corte, costura e bordado em tecido às famílias dos assistidos. A sede da instituição 
funciona em imóvel cedido pela União e tem sala de estimulação, biblioteca, sala de recursos, piscina, sala de 
fisioterapia e reabilitação, quadra e laboratórios de informática.

Os recursos repassados à Apae de Paracatu são oriundos de convênios – com o SUS, com o governo estadual e 
com a Prefeitura de Paracatu –, doações e realização de eventos. Os funcionários da área educacional são cedidos 
pelas administrações estadual e municipal. A Apae tem dois veículos para realizar o transporte dos alunos: 
um ônibus velho e um micro-ônibus recém-adquirido. O transporte é realizado em parceria com o município.
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Relato da 14ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia na Câmara 
Municipal de Paracatu, em 29/5/2014

Estiveram presentes: os deputados Duarte Bechir, Bosco, Almir Paraca e Wander Borges; Olavo Remígio 
Condé, prefeito de Paracatu; o vereador Glewton de Sá Guimarães, presidente da Câmara Municipal de 
Paracatu; Andréa Pimentel Álvares Campos, superintendente regional de Ensino de Paracatu, representando 
Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Estado de Educação; Glauber César Rodrigues, diretor regional da 
Sedese Noroeste de Minas, representando Eduardo Prates Octaviani Bernis, secretário de Estado de Trabalho 
e Desenvolvimento Social; Ana Amélia Melo Medeiros, secretária municipal de Desenvolvimento e Ação Social 
de Paracatu; Maria de Fátima Ulhoa Almeida, secretária municipal de Educação de Paracatu; Jarbas Feldner 
de Barros, consultor técnico da Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais; Maria Aparecida Aguiar 
Adjuto, conselheira regional das Apaes do Noroeste Mineiro e diretora administrativa da Apae de Paracatu; 
Maria Magali Carneiro Caldas, presidente da mesma entidade; Raimundo Alves Torres, representante dos 
pais, e Robert Inácio Ferreira, representante dos alunos da Apae de Paracatu. 

Integraram o público presente à reunião representantes das Apaes de Arinos, Bonfinópolis, Brasilândia, 
Buritis, Guarda-Mor, João Pinheiro, Paracatu, Riachinho, Urucuia e Vazante.

O objetivo da audiência pública foi debater a situação das Apaes integrantes do Conselho Regional Noroeste 
de Minas. Durante a reunião, a representante desse conselho relatou a estrutura de funcionamento, os 
serviços prestados, os pontos fortes e as fragilidades de cada Apae daquela circunscrição para o cumprimento 
de sua missão institucional. Na apresentação, informou ainda que a Apae de Unaí foi credenciada para 
prestar atendimento como Serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual (Serdi II), o que 
vai aprimorar o atendimento das pessoas com deficiência física e intelectual da região.

Segundo a opinião dos participantes, as políticas para as pessoas com deficiência devem defender e garantir 
os direitos desse segmento, assegurando-lhes atenção integral, bem como promover o fortalecimento da 
família e incentivar a articulação e a mobilização social em torno desse tema. A esse respeito, foi citado 
também que as Apaes prestam atendimento que seria de responsabilidade do Estado e que, portanto, o poder 
público deveria criar políticas mais apropriadas às pessoas com deficiência.

Mais uma vez, foi mencionada a lacuna no atendimento às pessoas com deficiência fora da faixa etária escolar 
e a necessidade de se criar instrumentos para esse atendimento, uma vez que a expectativa de vida desses 
indivíduos tem aumentado.

Os principais desafios relatados pelas Apaes do Noroeste de Minas foram a insuficiência de recursos 
financeiros e a rigidez das regras de aplicação de recursos públicos, o que dificulta a execução das atividades 
dessas instituições. Além desses problemas, mencionou-se a inadequação da estrutura dos imóveis, a 
insuficiência de recursos assistivos e equipamentos, o transporte escolar subdimensionado e a carência de 
mão de obra – especializada e comum –, bem como a falta de interesse dos familiares em acompanhar o 
desenvolvimento dos assistidos.
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6CONCLUSÃO

Conforme relatado ao longo deste trabalho, cujo objetivo foi promover a aproximação do Poder Legislativo 
com as Apaes sediadas no Estado, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou dez instituições e 
promoveu dez audiências públicas, além de encaminhar questionário eletrônico a todas as Apaes de Minas 
Gerais. Essas ações foram valiosas oportunidades para conhecer os recursos de que elas dispõem para cumprir 
sua missão institucional, identificar suas necessidades e colher sugestões para o aprimoramento das parcerias 
dessas entidades com o poder público.

Nos debates realizados no âmbito deste trabalho, participaram representantes de 93 Apaes do Estado – entre 
dirigentes, pais e alunos –, representantes de órgãos estaduais e municipais de educação, assistência social 
e saúde, bem como dos Poderes Executivo e Legislativo dos municípios. A presença massiva nos eventos 
realizados e o expressivo número de Apaes que responderam ao questionário encaminhado (1/3 do total das 
instituições mineiras) demonstram relevante mobilização em torno da iniciativa da Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia.

Na pesquisa empreendida, ficou patente a contribuição das Apaes para o desenvolvimento das pessoas com 
deficiência e sua integração na sociedade, pois os serviços prestados nas áreas de educação, saúde e assistência 
social constituem, de fato, um atendimento integrado para a superação das limitações e, consequentemente, 
para a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos e de suas famílias.

Neste trabalho destacaram-se algumas temáticas que são estruturantes das políticas públicas para a pessoa 
com deficiência, nas três áreas de serviço das Apaes, sintetizadas a seguir.

Na área de educação, chama a atenção o fato de que essas instituições configuram um sustentáculo da 
educação especial em nosso Estado, ao mesmo tempo em que ganha força a reflexão acerca da inclusão dos 
alunos com necessidades especiais na escola regular.

A esse respeito, julga-se desejável que haja maior interação das escolas regulares com as escolas especializadas, 
como as Apaes, para o sucesso da prática inclusiva. A preparação recebida pelo aluno com deficiência na 
escola especializada, onde encontra recursos humanos e materiais adequados ao seu desenvolvimento, e a 
confiança das famílias quanto à possibilidade de sua integração na escola comum podem chancelar o processo 
de inclusão. 

Assim, levando-se em conta a expertise e a capilaridade características da rede apaeana, poder-se-ia cogitar 
uma institucionalização mais ampla e planejada das parcerias entre as entidades e o poder público para o 
provimento da educação especial.

Com relação aos serviços de saúde, interessante notar que a maioria das Apaes integram a Rede de Assistência 
à Saúde da Pessoa com Deficiência, institucionalizada no âmbito do Sistema Único de Saúde, o que reafirma 
seu importante papel nas políticas públicas. Seria necessário ampliar as parcerias entre essas entidades e o 
poder público, em especial facilitando a celebração de convênios, para que o atendimento dos assistidos se 
torne cada vez mais efetivo. 

Quanto aos serviços prestados na área de assistência social, fica evidente o protagonismo dessas entidades no 
atendimento e na inclusão social da pessoa com deficiência. Também é patente a necessidade do aprimoramento 
da articulação das Apaes com a rede de atendimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Durante as atividades da pesquisa empreendida por esta comissão, pôde-se perceber o desejo legítimo dos 
coordenadores das Apaes de expandir a capacidade de atendimento das entidades, para que possam suprir 
a crescente demanda das comunidades nas localidades em que se inserem. Para tanto, constatou-se que 
as instituições necessitam não só de ampliar e adaptar as suas instalações físicas, mas também de obter 
equipamentos e insumos adequados ao trabalho que desenvolvem.
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Constatou-se que uma forte reivindicação das entidades é a atuação do poder público em promover a 
capacitação e qualificação dos seus profissionais, que deve ser diferenciada por trabalharem com um público 
tão específico.

A maior parte dos representantes das instituições atribuiu à carência de recursos financeiros as dificuldades 
por elas enfrentadas. Essa escassez, em sua avaliação, deve-se à falta de regularidade na obtenção de recursos 
financeiros para manutenção das atividades da entidade; à impossibilidade de que os recursos públicos sejam 
usados livremente para investimento e melhorias, uma vez que sua aplicação já é determinada; à dificuldade 
de pactuação e de estabelecimento de convênios com o sistema público nas áreas de saúde e de assistência 
social; e à defasagem dos valores repassados mediante convênios nessas áreas.

Esperamos que este relatório, com informações essenciais sobre a realidade de cada Apae mineira, contribua 
para qualificar as discussões sobre as políticas públicas para a pessoa com deficiência e direcionar melhor 
as ações do Estado em seu necessário apoio a essas instituições, as quais, mais do que simplesmente  
suplementar o alcance das políticas sociais, as integram organicamente. Com o seu inestimável trabalho, 
as Apaes se tornaram parte indispensável da ampla e diversificada rede de atendimento do Estado voltada 
à pessoa com deficiência nos setores de educação, saúde e assistência social e, portanto, merecem todo o 
suporte de que necessitam. 

6.1 Recomendações

Com base no exposto no presente relatório, apresentamos a seguir as recomendações da Comissão de 
Educação, Ciência e Tecnologia para o aprimoramento das parcerias com as Apaes e, consequentemente, para 
a melhoria do atendimento à pessoa com deficiência no Estado. Importante destacar que as recomendações 
que apresentamos incorporaram sugestões da Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais.

À Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
publicação deste relatório e sua divulgação às Apaes sediadas no Estado, à Federação Nacional das Apaes, 
aos municípios mineiros e aos órgãos estaduais de educação, assistência social e saúde, para que possam ter 
acesso ao documento por meio do portal eletrônico da Casa, bem como aos deputados desta Casa, para que 
conheçam as demandas das entidades.

À Comissão de Saúde:
realização de audiência pública para apresentação do Programa de Intervenção Precoce Avançado (Pipa), 
instituído pela Resolução SES nº 3.685, de 19/3/2013, em especial para esclarecimento acerca dos critérios de 
credenciamento das entidades como Serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual (Serdi).

À Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência:
realização de audiência pública sobre a assistência integral ao adulto ou idoso com deficiência intelectual e 
múltipla, cujos vínculos familiares muitas vezes são frágeis ou estão rompidos.

À Comissão de Esporte, Lazer e Juventude:
realização de audiência pública para debater o programa Segundo Tempo – Esportes Adaptados, do governo 
federal.

À Secretaria de Estado de Educação:
•	 manutenção do convênio da Secretaria de Estado de Educação com as Apaes para cessão de professores 

estaduais para atuarem nessas instituições, tendo em vista o receio das entidades de extinção desses 
convênios diante da gradativa inclusão dos alunos com deficiência na rede regular de ensino;

•	 ampliação do escopo do convênio para adjunção de servidores nos cargos de assistente técnico da 
educação básica (ATB), auxiliar de secretaria e auxiliar de serviços gerais;

•	 oferta de oportunidades de capacitação em temas atinentes à educação especial para os professores 
cedidos para as Apaes;

•	 implementação de programa específico de formação e qualificação de mão de obra de pessoas com 
deficiência intelectual para o mercado de trabalho, especialmente para os alunos matriculados na educação 
de jovens e adultos em parceria com as Apaes.
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À Secretaria de Estado de Saúde:
•	 publicação de edital de credenciamento das entidades para atendimento em equoterapia no SUS/MG, nos 

termos da Resolução SES Nº 4.102, de 27/12/2013;
•	 aporte de recursos às Apaes (por meio da Ação 4209 – Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência – do 

PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014) para construção, ampliação e reforma de imóveis para adequação 
às exigências de ambiência do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, aquisição de 
tecnologias assistivas modernas para possibilitar o acompanhamento das inovações nos processos de 
habilitação e reabilitação e aquisição dos equipamentos necessários para diagnóstico, cuidado, habilitação 
e reabilitação das pessoas com deficiência;

•	 capacitação permanente das equipes técnicas da atenção primária, do componente especializado (serviços 
isolados e Centros Especializados em Reabilitação) e do componente hospitalar dos pontos de atenção 
à saúde para o atendimento ao público das Apaes, por meio de recursos da Ação 2094 – Capacitação, 
Formação Técnica e Especialização de Profissionais da Área de Saúde –, do Programa 191 – Gestão da 
Escola de Saúde Pública (PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014); 

•	 incorporação de recursos estaduais em média e alta complexidades para realização de exames 
complementares, tais como tomografia, colonoscopia e ressonância27;

•	 garantia de acesso dos usuários aos pontos de atenção do componente de Atenção Especializada em 
Reabilitação por meio do Sistema Estadual de Transportes em Saúde (Sets-MG), com recursos da Ação 
4281 – Sistema Estadual de Transportes em Saúde – do PPAG 2012-2015 para o exercício de 201428;

•	 inclusão da Ação 4209 – Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência – no Programa 044 – Redes Integradas 
de Serviços de Saúde –, que é um programa estruturador, de maneira a transformar a Rede de Cuidados à 
Pessoa com Deficiência no SUS/MG em um programa prioritário (assim como a Rede de Cuidados à Pessoa 
com Deficiência é um programa prioritário no âmbito do Governo Federal); 

•	 criação de um Centro de Referência em Transtornos do Espectro do Autismo, para realização de 
diagnósticos, emissão de orientações e encaminhamento de pacientes ao tratamento especializado, com 
ações e/ou estruturas descentralizadas nas regiões do Estado.

À Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese):
•	 efetivação de serviços e programas que garantam a assistência aos adultos e idosos com deficiência e 

que tenham vínculos familiares frágeis ou rompidos, em especial o Serviço de Proteção Social Especial 
para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias (média complexidade), o Serviço de Acolhimento em 
Repúblicas (para idosos independentes) e o Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos e para Jovens 
e Adultos com Deficiência (alta complexidade), mediante recursos oriundos principalmente da Ação 4640 
– Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – e da Ação 4318 – Cofinanciamento de 
Serviços e Benefícios para Municípios na Execução de Proteção Especial, constantes no PPAG 2012-2015 
(exercício de 2014);

•	 integração do trabalho das redes socioassistenciais pública e privada prestadoras do serviço de proteção 
especial para pessoas com deficiência e suas famílias, por meio de trabalho de coordenação da Sedese que 
promova a articulação dos diferentes equipamentos disponíveis para o cuidado a esse público;

•	 reconhecimento das Apaes como centros-dia, conforme deliberação do Conselho Estadual de Assistência 
Social, com intuito de formalizar e legalizar a integração dos serviços;

•	 criação de mecanismo para financiamento dos programas de assistência à pessoa com deficiência 
intelectual e múltipla que considere o número de pessoas com deficiência cadastradas no Cadastro Único 
para Programas Sociais (Cadúnico) ou que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

À Secretaria de Governo:
•	 execução das emendas parlamentares que tenham como objeto o aporte de recursos para as Apaes;
•	 realização de estudos de viabilidade para revisão do Plano Decenal de Educação do Estado, instituído 

pela Lei nº 19.481, de 12/1/2011, visando atualizar estratégias e metas concernentes à educação especial, 
nos termos da Meta 4 do Plano Nacional de Educação 2011-2020, aprovado pela Lei Federal nº 13.005, de 
25/6/2014;

27 Cabe esclarecer que determinados procedimentos diagnósticos considerados de média ou alta complexidade (por envolverem alta tecnologia e alto custo) são 
financiados pelo governo federal por meio do Teto de Média e Alta Complexidade (MAC), encaminhado mensalmente aos estados e municípios mediante prévia programação. 
Os recursos federais repassados para o custeio de determinado bloco de financiamento (nesse caso, de média e alta complexidades) devem ser aplicados apenas nas ações 
e serviços de saúde relacionados ao próprio bloco.

28 O serviço de transporte em saúde é realizado de acordo com os fluxos estabelecidos entre os diferentes pontos de atenção da rede de cuidado às pessoas com 
deficiência em cada território, conforme Plano de Ação Regional pactuado na Comissão Intergestores Regional.
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•	 promoção de articulação intersetorial visando à implementação, por via legal, de mecanismos de incentivo 
a entidades que desenvolvam projetos sociais, culturais e esportivos voltados à pessoa com deficiência, 
por meio da criação de fundo específico, de incentivos fiscais ou de outras modalidades de programas e 
ações no planejamento orçamentário do Estado com essa finalidade. 

Ao Ministério da Saúde:
reajuste dos valores dos procedimentos realizados pelas Apaes.

À bancada mineira da Câmara Federal:
•	 empenho para que, na reforma da Lei Rouanet – Projeto de Lei Federal nº 1.139/2007, em tramitação –, os 

recursos das empresas incentivadoras de projetos culturais sejam aplicados no município onde elas são 
sediadas.

•	 apresentação de projeto de lei para alterar a Lei nº 10.880, de 2004, com vistas a incluir, no âmbito do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), mecanismo de financiamento para aquisição 
de veículos para escolas privadas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, que atendem 
exclusivamente a pessoas com deficiência. 

À Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais:
•	 criação de oportunidades para aprimoramento da articulação entre as entidades que compõem a rede 

apaeana e entre essas instituições e os órgãos gestores das políticas públicas;
•	 divulgação a todas as Apaes do Estado sobre a possibilidade de desenvolvimento de projetos esportivos, 

no âmbito do programa Segundo Tempo – Esporte Adaptado, do governo federal;
•	 maior suporte técnico e informativo às Apaes de pequeno porte.

Às prefeituras municipais do Estado de Minas Gerais:
implantação de pontos de ônibus dotados de recursos de acessibilidade em frente às Apaes.

6.2 Encaminhamentos

Requerimentos apresentados pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: 

À Comissão de Saúde, para que seja realizada audiência pública para apresentação do Programa de 
Intervenção Precoce Avançado (Pipa), instituído pela Resolução SES nº 3.685, de 19/3/2013, em especial para 
esclarecer os critérios de credenciamento das entidades como Serviço Especializado de Reabilitação em 
Deficiência Intelectual (Serdi).

À Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para que seja realizada audiência pública 
sobre assistência integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla em processo de envelhecimento e 
que não conta com tutela familiar.

À Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, para que seja realizada audiência pública para debater o 
programa Segundo Tempo – Esportes Adaptados, do governo federal.

À Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para que:
•	 seja enviada manifestação de aplauso a Maria da Conceição Mendonça Silva pelos relevantes trabalhos 

prestados na área da educação especial no Centro Pedagógico Capelo Gaivota, em Montes Claros; 
•	 sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 12ª Reunião Extraordinária desta Comissão para a Apae de 

Manhuaçu.

À Escola do Legislativo, para que firme parcerias com a Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais para 
a oferta de cursos de capacitação dos profissionais que atuam nas Apaes e em outras entidades que atendem 
a pessoas com deficiência.
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À bancada mineira da Câmara dos Deputados, empenho para:
•	 inclusão de dispositivos no Projeto de Lei Federal nº 1.139/2007, em tramitação, que visa alterar a Lei 

Rouanet, a fim de que os recursos das empresas incentivadoras de projetos culturais sejam aplicados no 
município onde elas são sediadas. 

•	 apresentação de projeto de lei para alterar a Lei nº 10.880, de 2004, com vistas a incluir, no âmbito do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), mecanismo de financiamento para aquisição 
de veículos para escolas privadas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e que atendem 
exclusivamente a pessoas com deficiência. 

À Secretaria de Estado de Educação, para que viabilize:
•	 aumento do número de professores cedidos em adjunção às Apaes;
•	 adjunção de professores substitutos; 
•	 cessão de servidores para os cargos de assistente técnico da educação básica (ATB), auxiliar de secretaria 

e auxiliar de serviços gerais para as Apaes;
•	 criação de programa específico de formação e qualificação de mão de obra de pessoas com deficiência 

intelectual para o mercado de trabalho, especialmente dirigido aos alunos matriculados na educação de 
jovens e adultos;

•	 oferta de cursos de capacitação para os professores que atuam nas Apaes.

À Secretaria de Estado de Saúde, para:
•	 publicação de edital de credenciamento das entidades para atendimento em equoterapia no SUS/MG, nos 

termos da Resolução SES nº 4.102, de 27/12/2013; 
•	 aporte de recursos às Apaes (por meio da Ação 4209 – Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência –, 

constante no PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014) para construção, ampliação e reforma de imóveis 
para adequação às exigências de ambiência do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, 
aquisição de tecnologias assistivas modernas para possibilitar o acompanhamento das inovações nos 
processos de habilitação e reabilitação e aquisição dos equipamentos necessários para diagnóstico, 
cuidado, habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência;

•	 ampliação das ações de capacitação permanente das equipes técnicas da atenção primária, do componente 
especializado (serviços isolados e Centros Especializados em Reabilitação) e do componente hospitalar 
dos pontos de atenção à saúde para o atendimento ao público das Apaes, por meio de recursos da Ação 
2094 – Capacitação, Formação Técnica e Especialização de Profissionais da Área de Saúde –, do Programa 
191 – Gestão da Escola de Saúde Pública (PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014);

•	 incorporação de recursos estaduais no atendimento de média e alta complexidades para realização de 
exames complementares, tais como tomografia, colonoscopia e ressonância29.  

•	 garantia de acesso dos usuários aos pontos de atenção do componente de Atenção Especializada em 
Reabilitação por meio do Sistema Estadual de Transportes em Saúde (Sets-MG), com recursos da Ação 
4281 – Sistema Estadual de Transportes em Saúde –, constante no PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014; 

•	 inclusão da Ação 4209 – Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência – no Programa 044 – Redes Integradas 
de Serviços de Saúde –, que é um programa estruturador, de maneira a transformar a Rede de Cuidados à 
Pessoa com Deficiência no SUS/MG em um programa prioritário (assim como a Rede de Cuidados à Pessoa 
com Deficiência é programa prioritário no âmbito da União);

•	 construção de um Centro de Referência em Transtornos do Espectro do Autismo, para realização de 
diagnósticos, emissão de orientações e encaminhamento de pacientes ao tratamento especializado, com 
ações e/ou estruturas descentralizadas nas regiões do Estado.

29 Cabe esclarecer que determinados procedimentos diagnósticos considerados de média ou alta complexidade (por envolverem alta tecnologia e alto custo) são 
financiados pelo governo federal por meio do Teto de Média e Alta Complexidade (MAC), encaminhado mensalmente aos estados e municípios mediante prévia programação. 
Os recursos federais repassados para o custeio de determinado bloco de financiamento (nesse caso, de média e alta complexidades) devem ser aplicados apenas nas ações 
e serviços de saúde relacionados ao próprio bloco.
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À Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social: 
•	 pedido de informações à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social sobre os motivos 

da extinção do Programa de Atendimento Especializado (UAE), criado pela Resolução nº 004, de 1996, e 
alterado pela Resolução nº 69, de 2003, daquele órgão; 

•	 pedido de providências para efetivar os serviços e os programas de assistência aos adultos e idosos com 
deficiência e que possuam vínculos familiares frágeis ou rompidos, com ênfase no Serviço de Proteção 
Social Especial para Pessoas com Deficiência Idosas e suas Famílias (média complexidade), Serviço 
de Acolhimento em Repúblicas (para idosos independentes) e Serviço de Acolhimento Institucional 
para Idosos e para Jovens e Adultos com Deficiência (alta complexidade), mediante recursos oriundos 
principalmente da Ação 4640 – Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – e da Ação 
4318 – Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na Execução de Proteção Especial –, 
constantes no PPAG 2012-2015 (exercício de 2014); 

•	 pedido de providências para reconhecer as Apaes como centros-dia; 
•	 estudo de viabilidade para criação de mecanismo de financiamento de serviços assistenciais para a pessoa 

com deficiência, com o objetivo de auxiliar os municípios no desenvolvimento de ações socioassistenciais 
específicas para esse público.

À Copasa, para que execute tarifa diferenciada para as Apaes.

À Cemig, para que as Apaes sejam incluídas como beneficiárias do programa Energia do Bem, de modo que 
seja instalado sistema de energia solar em todas essas entidades no Estado.
 
Ao Ministério da Justiça, solicitação de esclarecimentos sobre os motivos que ocasionaram a perda da 
declaração de utilidade pública federal da Apae de Virgínia.

À Secretaria Municipal de Saúde de Aiuruoca, solicitação de esclarecimentos acerca do fim do repasse de 
recursos do SUS para a Apae daquele município.

À Secretaria de Estado de Cultura, para que sejam criadas linhas de incentivo próprias para o trabalho de 
natureza cultural com a pessoa com deficiência intelectual e múltipla nos fundos de cultura.

À Secretaria de Governo, para que:
•	 sejam executadas as emendas parlamentares que tenham como objeto o aporte de recursos para as Apaes;
•	 sejam realizados estudos de viabilidade para revisão do Plano Decenal de Educação do Estado, instituído 

pela Lei nº 19.481, de 12/1/2011, visando atualizar estratégias e metas concernentes à educação especial, 
nos termos da Meta 4 do Plano Nacional de Educação 2011-2020, aprovado pela Lei Federal nº 13.005, de 
25/6/2014;

•	 sejam realizadas ações para promover a articulação intersetorial visando à implementação, por via legal, 
de mecanismos de incentivo a entidades que desenvolvam projetos sociais, culturais e esportivos voltados 
à pessoa com deficiência, por meio da criação de fundo específico, de incentivos fiscais ou de outras 
modalidades de programas e ações no planejamento orçamentário do Estado com essa finalidade. 
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7ANEXOS

7.1 Anexo I – Questionário encaminhado às Apaes

Levantamento da situação das
Apaes em Minas Gerais

Apae:

Conselho a que está vinculada:

Presidente:

Endereço: 

1. INFRAESTRUTURA
1.1. Imóvel

  Próprio

  Alugado

  Cedido

  Outros

Descreva:

1.2. Estrutura de atendimento
Situação das instalações físicas, mobiliário, equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva.
Considerando-se os atendimentos realizados, os recursos acima são:

  Adequados e suficientes

  Adequados, porém insuficientes

  Inadequados e insuficientes

Quais melhorias deveriam ser promovidas relativamente aos aspectos mencionados neste item para que o atendimento fosse 
aprimorado?

1.3. Transporte
Qual o principal meio de locomoção do público atendido pela instituição?

  Transporte particular

  Transporte ofertado pela Apae, sem parceria com instituições públicas ou privadas

  Transporte ofertado pela Apae em parceria com União/Estado/municípios

  Transporte ofertado pela Apae em parceria com instituições privadas ou do terceiro setor

  Transporte ofertado por União/Estado/municípios
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2. ÁREAS DE ATUAÇÃO
2.1. Educação especial

Número de alunos atendidos em 2013

Número estimado de alunos a serem atendidos em 2014

Jornada diária média de permanência dos alunos na instituição

Número de alunos encaminhados para a escola comum em 2013

 Com jornada integralmente cumprida em escola comum

 Com jornada parcial na escola comum e atendimento complementar  
 na escola especializada

Número de alunos de educação profissional

Número de alunos inseridos no mercado de trabalho formal

Qual o percentual da demanda atendida pela instituição em relação à demanda identificada na comunidade?

 95% a 100%

  Entre 50% e 95%

 Abaixo de 50%

Observações:

2.2. Saúde

Número médio de atendimentos em 2013

Número estimado de atendimentos em 2014

Mantém convênio com o SUS?

Mantém convênio com órgãos gestores e/ou instituições da área de saúde não 
relacionadas ao SUS?

Quais os serviços prestados na área de saúde?

Qual a principal deficiência identificada na prestação desses serviços? 

Quais aprimoramentos seriam necessários?
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2.3. Assistência social

Número de beneficiários de ações de assistência social desenvolvidas pela Apae em 2013

 Alunos e familiares

 Comunidade externa

Programas de assistência social a serem desenvolvidos em 2014:

Qual a principal deficiência identificada na prestação desses serviços? 

Quais aprimoramentos seriam necessários?

3. RECURSOS HUMANOS
3.1. Perfil dos profissionais
3.1.1. Número de profissionais que atuam na Apae

  Professor

  Assistente Social

  Auxiliar de dentista

  Auxiliar de enfermagem

  Dentista

  Enfermeiro

  Fisioterapeuta

  Fonoaudiólogo

  Médico clínico/pediatra

  Médico neurologista

  Médico ortopedista

  Médico psiquiatra
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  Pedagogo

  Psicólogo

  Terapeuta ocupacional

  Outros

Especificar:

3.1.2. Vínculo empregatício dos profissionais que atuam na instituição:
informe, conforme o vínculo empregatício, o número de profissionais que atuam na instituição.

A - Contratados

Professores

Profissionais de outras categorias

B - Cedidos

Professores

 Pelo Estado

 Pela Prefeitura

 Outros

Profissionais de outras categorias

 Pelo Estado

 Pela Prefeitura

 Outros

C - Voluntários

Professores

Profissionais de outras categorias

3.2. Condições de trabalho, formação acadêmica e dimensionamento de mão de obra:
quantifique os professores pelo nível de formação acadêmica.

Ensino médio

Ensino superior

O número de professores, considerando-se o número de alunos atendidos na instituição, é suficiente?

 Sim

 Não

Estime o número de profissionais necessários
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O número de profissionais das áreas de saúde e assistência social que atuam na instituição é suficiente para 
a manutenção dos atendimentos realizados? 

 Sim

 Não

Estime o número de profissionais necessários

Carga horária média da jornada de trabalho diária dos professores

A jornada de trabalho diária dos profissionais é suficiente para o adequado atendimento dos usuários?

 Sim

 Não

Observações:

3.3. Capacitação

As ações de formação continuada para os profissionais em atuação na instituição respondem às necessidades 
dos serviços prestados?

 Sim

 Não

Descreva as deficiências identificadas:

4. FINANCIAMENTO
4.1. Fontes de financiamento
4.1.1. Percentual do montante de recursos financeiros da instituição em 2013:

Provenientes de convênio com entidades públicas

Provenientes de convênio com entidades privadas

Repasses do Fundeb

Outros repasses governamentais

Contribuições de associados

Doações

Outros
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Os recursos previstos para o exercício de 2014 são suficientes para a plena execução do plano de atendimento 
da instituição?

 Sim

 Não

Observações:

Na sua opinião, a aprovação da Plano Nacional de Educação poderá causar impacto no financiamento e no 
funcionamento da Apae?

 Sim

 Não

Observações:

7.2 Anexo II – Respostas às perguntas não estruturadas do questionário

Circunscrição Instituição Melhorias de infraestrutura necessárias

Conselho Regional 
Alto Paranaíba I

Apae Rio Paranaíba
Construção de melhores salas de aula e de atendimento clínico, com maior 
espaço físico e mais equipamentos, bem como de quadra de esportes e 
piscina para hidroterapia; ampliação de refeitório e almoxarifado.

Apae Abadia dos Dourados
Construção da sede própria da Apae, em um terreno doado pela Prefeitura. 
O projeto arquitetônico já aprovado pela vigilância sanitária busca 
convênios e/ou parcerias para continuação da obra.

Apae Guimarânia
Ampliação da sede, aquisição de equipamentos e contratação de 
profissionais adequados.

Apae Araxá Reforma de parte das instalações para melhor atendimento.

Apae Coromandel
Aquisição de dois micro-ônibus adaptados para transporte dos alunos e 
aquisição de materiais específicos para trabalhar com deficiência múltipla, 
em especial a deficiência visual.

Apae Nova Ponte
Ampliação das salas de aula, construção de salas de atendimento 
especializado, salas de vídeo, brinquedoteca e quadra esportiva.

Apae Ibiá
Aquisição de mais mobiliário adaptado às limitações das crianças e 
investimento em mais recursos de tecnologia assistiva ao alcance dos 
alunos.
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Conselho Regional 
Alto Paranaíba II

Apae Patos de Minas

Término da construção do auditório.
Ampliação, reforma e adaptação dos banheiros.
Construção e melhorias na Unidade Rural.
Compra de equipamentos para o laboratório de informática.
Cursos de capacitação.
Implementação da comunicação alternativa.

Apae Santa Rosa da Serra
Maior acessibilidade nas instalações físicas, equipamentos para deficientes 
visuais e mobiliário adequado para diversos tipos de deficiência.

Apae São Gonçalo do 
Abaeté

Reforma.
Investimento na área de saúde com equoterapia, psicologia, fonoaudiologia, 
psicopedagogia e assistência social.
Construção de sala para academia com professor habilitado.

Conselho Regional 
Alto do Rio Pardo

Apae Taiobeiras  Aquisição de material pedagógico e carteiras adaptadas.

 Conselho Regional 
Campo das 
Vertentes

Apae Entre Rios de Minas
O prédio necessita de telhado(cobertura).
O piso do pátio é irregular e necessita ser melhorado e nivelado.
Nosso transporte é antigo e está precário.

Apae Madre de Deus de 
Minas

Construção e reforma das salas de aula, refeitório, banheiros, sala de 
psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e entrada da sala.

Apae Nazareno
Assistência periódica à sala de informática para que os computadores e as 
impressoras instalados tragam maior benefício aos usuários.

Apae Ritápolis
Estamos buscando atualização dos recursos de tecnologia e dos 
equipamentos.

Conselho Regional 
Centro I

Apae Itabirito

Ampliação do espaço físico e reforma do prédio para melhor atender os 
usuários, aquisição de equipamentos para atendimento administrativo, 
de tecnologia assistiva e de outros recursos para melhor assistência aos 
usuários.

Apae Mariana

Quanto à estrutura física: construção de uma quadra de esportes, sala de 
vídeo, sala para atividades de expressão corporal e sala para reuniões. Ainda, 
corrimões nos corredores e melhoria na adaptação dos banheiros.
Quanto ao mobiliário: mesas e carteiras para os alunos, cadeiras de rodas 
adaptadas e mobiliário adaptado para PCs e para crianças.
Quanto a equipamentos, tecnologia assistiva e pessoal: capacitação para 
o uso do PCS (comunicação alternativa) e um profissional de terapia 
ocupacional na indicação de órteses e próteses.

Apae Ouro Branco

Reforma no espaço físico da estimulação essencial;
Cobertura da quadra;
Construção de garagem para os veículos da escola.
Construção de um novo Centro de Convivência ou ampliação do espaço 
existente.
Instalação de câmeras de monitoramento (Espaço da Instituição :4.810 m2).

Apae Piranga

Auxílio para atividades de vida diária.
Comunicação alternativa suplementar (CSA) e comunicação alternativa 
aplicada (CAA).
Pranchas de comunicação com os símbolos PCS ou BLISS, livox.
Recursos de acessibilidade ao computador.
Órteses e próteses.
Adequação postural.
Auxílios de mobilidade (andadores, cadeiras).
Auxílios para cegos ou pessoas com visão subnormal.
Auxílios para surdos.

Apae Conselheiro Lafaiete
Mais recursos pedagógicos, materiais específicos para áreas de fisioterapia e 
fonoaudiologia e equipamentos para cozinha industrial.

Apae Senhora de Oliveira No momento, atende perfeitamente as demandas do município. 
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Conselho Regional
Centro II

Apae Serro
Para melhorar a acessibilidade à escola é necessário realizar a ampliação das 
salas, adaptação dos banheiros, cobertura do pátio, criação de rampas e de 
corrimãos.

Apae Sete Lagoas

Os aparelhos do laboratório de informática para o uso dos nossos atendidos 
estão ultrapassados necessitando de trocas ou adaptações.
Já entramos em contato com a Secretaria de Ciências e Tecnologia, que 
afirmou que vai providenciar as trocas e/ou adaptações.

Conselho Regional
Centro IV

Apae Betim

A Apae Betim possui três unidades de atendimento:
a) Clínica de Estimulação Precoce.
b) Unidade Educacional ( Bairro São João)
c) Unidade Educacional e Profissionalizante – Apae Rural ( Bairro Açude).
Necessidades:
Ampliação dos recursos de tecnologia assistiva nas três unidades de 
atendimento.
Reforma do espaço físico da Clínica de Estimulação Precoce.
Reparos e pintura na estrutura física da Unidade do Bairro Açude.
Aquisição de computadores, estabilizadores, servidor, no-break e 
impressoras novos.
Aquisição de materiais para setor pedagógico e oficinas psicossociais.
Aquisição de materiais e equipamentos para atendimento na Clínica de 
Estimulação Precoce.

Apae Itaguara

Quanto aos recursos de tecnologia assistiva ainda há necessidade de 
mais equipamentos informatizados e recursos humanos capacitados para 
utilizá-los. Estrutura física não atende ao crescente número de usuários dos 
serviços ofertados pela Apae.

Apae Juatuba
Construção de salas adaptadas para oficinas, informática e biblioteca, sala 
de professores, quadra esportiva, aumento do refeitório, área de serviços.

Apae Passa Tempo
Construir rampas de acessibilidade, adaptar banheiros, equipar melhor as 
salas de atendimento.

Apae Piracema
A tecnologia assistiva está sendo implantada de acordo com a demanda e 
as dificuldades de cada aluno. A Apae está angariando recursos através de 
promoções com a comunidade para aquisição dos equipamentos.

Apae Crucilândia

Reforma e ampliação da sede de acordo com as normas de fiscalização.
Adaptações na estrutura física e nos equipamentos.
Aquisição de equipamentos de informática, fisioterapia, fonoaudiologia, 
equoterapia, educação física e pedagógicos.
Aquisição de livros didáticos e papelaria.
Aquisição de mesas ergonômicas, carteiras, cadeiras de rodas e cadeiras de 
banho.
Aquisição de veículo adaptado para transporte de cadeirante;
Aquisição de fogão e utensílios de cozinha;
Instalação de ventiladores de teto nas salas e refeitório.
Instalação de brinquedos para área de recreação.

Apae Piedade dos Gerais
Construção da sede própria com os respectivos equipamentos e mobiliário 
técnico e pedagógico.
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 Conselho Regional
Centro V

Apae Capim Branco
Mobiliário sucateado, cadeiras velhas e mesas necessitando de reparos. 
Precisamos de grade nas janelas e um espaço para prática esportiva e de 
lazer.

Apae Matozinhos

Ampliação do refeitório e das salas de aula.
Construção de quadra coberta.
Cobertura de rampas de acesso às salas.
Cadeiras escolares adaptadas.
Utensílios para alimentação adaptados.
Equipamentos de informática adaptados.
Materiais pedagógicos e brinquedos adaptados.

Apae Pedro Leopoldo
Carteiras escolares adaptadas para pessoa com deficiência.
Instalações adequadas com acessibilidade.
Recursos de tecnologia assistiva ainda insuficientes. 

Apae Raposos
Serviços de reparo e manutenção e, também, obras externas para contenção 
de água, muro de arrimo, portaria, garagem e cantina social.

Apae Santa Luzia

Melhorias nas instalações físicas com mais salas de aula, quadra de esporte, 
espaços adequados para realização de atividades de vida prática e diárias 
(AVPs e AVDs). Laboratórios de informática, instalações sanitárias novas 
e sala mais ampla para atender os pais que permanecem na instituição 
enquanto os filhos estudam.

Apae Prudente de Morais
Construção de uma cozinha com refeitório (a que usamos é do Centro Social 
São Cristóvão).
Colocação de barras de acesso na entrada da sede principal.

 Conselho Regional
Centro-Oeste I

Apae Japaraíba Melhorar toda a infraestrutura.

Apae Divinópolis
Para melhor funcionalidade dos alunos é necessário modernizar 
equipamentos, mobiliário, instalações físicas, etc.

Apae Lagoa da Prata

Reforma e ampliação da quadra esportiva.
Construção de duas casas lares.
Valorização da equipe de profissionais no que se refere ao salário.
Revisão das verbas recebidas devido à defasagem de valores.
Disponibilização de órtese, prótese e cadeiras de rodas para as pessoas com 
deficiência, promovendo acessibilidade institucional e domiciliar.
Aquisição de equipamentos para melhor acessibilidade nas políticas de 
educação, esportes , saúde e assistência social.
Aquisição de recursos de tecnologia assistiva, laboratório, equipamentos e 
programas específicos.

Apae Bambuí
Construção de piscina aquecida (semi-olímpica) e de uma cantina com 
refeitório e anfiteatro.
Reforma do prédio: rede elétrica, telhado, banheiros e play ground.

Apae Iguatama
Banheiro adequado para os alunos e professores, mobiliário, rampas, mais 
salas de aula, materiais pedagógicos específicos para cada aluno de acordo 
com sua deficiência.

Apae Oliveira —

Apae Pains Estrutura física do prédio já se torna pequena para as atividades.
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Conselho Regional
Centro-Oeste II

Apae Leandro Ferreira

Adquirir computadores, programa de comunicação alternativa, mesa 
pequena para atendimento de alunos.
Sala sensorial, parque esportivo para atividades físicas, programas de jogos 
para computadores.

Apae Martinho Campos
Fazer adaptações no espaço físico para os alunos deficientes.
Melhorar o mobiliário, os equipamentos e oferecer mais recursos para um 
melhor atendimento.

Apae Morada Nova de 
Minas

Adequação das instalações físicas de acordo com as exigências de NBR 
9050/04 da ABNT e da Vigilância Sanitária. Aquisição de recursos de 
tecnologia assistiva. Essas adequações e aquisições demandam recursos 
financeiros com os quais a instituição não conta.
O espaço para a realização de educação física e outros projetos como 
capoeira é insuficiente. Necessitamos de uma quadra para realização de 
esportes já que usamos local cedido fora da entidade.
Com referência aos equipamentos, necessitamos de aparelhos de som, 
parapódium, armários de aço, máquina fotográfica e filmadora.
Precisamos também de um veículo para transporte de alunos/usuários. 
Nunca fomos contemplados com recursos relativos ao transporte escolar.

Apae Paineiras
A Apae de Paineiras funciona em uma casa residencial alugada, com espaço 
físico inadequado. Falta área para recreação e outras atividades. Com a 
construção da sede, o problema estaria resolvido.

Apae Papagaios
Tecnologia assistiva. Atendimento na área da saúde, com prioridade para 
neurologista, técnico em enfermagem e dentista com especialização no 
atendimento especial.

Apae Pará de Minas
As instalações físicas necessitam de reforma e ampliação. O mobiliário é 
antigo e inadequado. A instituição precisa de equipamentos e recursos de 
tecnologia assistiva mais modernos e tecnológicos.

Apae Pitangui
A Apae de Pitangui deseja oferecer oficinas especializadas de culinária, de 
informática, de sorvete e de picolé para que possamos prestar atendimento 
de qualidade aos nossos alunos.

 Conselho Regional
Centro-Oeste III

Apae Araújos Novas instalações físicas para melhor atendimento aos alunos e às famílias.

Apae Campos Altos

Quanto às instalações físicas: necessidade de sala de arte e sala para 
serviços de assistência social. Pequenos reparos no telhado da escola, na 
cozinha e nos banheiros.
Quanto ao mobiliário: necessidade de cadeiras e carteiras.
Equipamentos: necessidade de impressora, computadores, aparelho de som 
e de TV.
Tecnologia assistiva: materiais acessíveis a comunicação alternativa, 
recursos para mobilidade, localização e sinalização, mobiliário que atenda as 
necessidades posturais. 

Apae Luz

Adequar a estrutura física para o acesso aos atendimentos externos 
(fisioterapia e fonoaudiologia) e demais atendimentos.
Aprimorar recursos para atender pessoas com paralisia cerebral, melhorando 
a acessibilidade aos atendimentos.
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Conselho Regional
Circuito das Águas I

Apae Campanha

Adequação de mobiliário.
Aquisição de aparelhos, cadeiras de rodas, andadores, etc.
Adequação da acessibilidade.
Adequação de mobiliário para refeitório.

Apae Conceição do Rio 
Verde

Mobiliário.
Equipamentos e recursos de tecnologia assistiva.

Apae Aiuruoca Mais recursos na área de tecnologia assistiva.

Apae Lambari

Ampliação e pintura do prédio.
Construção de mais banheiros com chuveiro e fraldário.
Reforma de salas de aula (troca de piso).
Sala para recepção.
Adequação de rampas aos parâmetros exigidos.
Cadeiras de rodas adaptadas.
Carteiras adaptadas.
Programas e softwares de tecnologia assistiva.

Apae Liberdade
Ampliação de recursos e equipamentos de tecnologia assistiva para 
deficiências múltiplas.

Apae Três Corações Ampliação de salas, modalidade e tecnologia.

Apae Cambuquira

Aspectos físicos: pintura das paredes.
Mobiliário: carteiras/cadeiras novas para salas de aula, cadeiras de rodas, 
armários novos para sala de aula, mesas, cadeiras, arquivos e armários novos 
para os consultórios e secretarias.
Equipamentos: testes novos e específicos para as áreas técnicas, aparelho de 
inalação, termômetro e aparelho de glicemia.
Recursos tecnologia assistiva: data show, computadores, rádio cd portátil e 
notebook.
Veículo: Micro-ônibus.

Apae Sapucaí-Mirim

Necessitamos de computadores e conexão com a internet.
Nossos equipamentos estão ultrapassados e danificados, e por isso estamos 
tendo muitas dificuldades com o Programa de Tecnologia Assistiva que está 
sendo implantado na entidade e com as adaptações de apoio para o aluno 
com deficiência.

Conselho Regional
Circuito das Águas II

Apae Itamonte

Construção de uma rampa e/ou instalação de um elevador de acesso ao 2º 
piso das salas de aula.
Instalação de piscina para hidroterapia.
Construção de salas p/ oficinas: terapia ocupacional, estimulação sensorial.
Construção de salas para outros atendimentos: fonoaudiologia e psicologia.
Aquisição de carteiras adequadas para os alunos.
Aquisição de cadeiras de rodas adaptadas.
Aquisição de materiais p/ órtese e adaptações de tecnologia assistiva.

Apae Itanhandu
Aquecimento solar para piscina, banheiros e cozinhas.
Pintura de todas as instalações.
Reforma dos refeitórios.

Apae São Lourenço
Recursos para aquisição de equipamentos mais modernos, de ponta. 
Impossibilidade financeira de acompanhar as novas tecnologias.

Apae Virgínia
Mobiliário para sala de aula como carteiras escolares apropriadas, 
equipamentos de informática como microcomputador, material para 
educação infantil, etc.

Apae Pouso Alto —

Conselho Regional
Circuito das Malhas

Apae Ouro Fino
Construção de uma sala de aula específica para atendimento dos alunos/
usuários com espectro autista.
Implantação do trabalho com o método específico para essa demanda.

Conselho Regional
Médio São Francisco

Apae Brasília de Minas Recursos de tecnologia assistiva e materiais adaptados.

Apae Cônego Marinho Reforma e ampliação do prédio.

Apae Itacarambi Espaço físico.
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 Conselho Regional
Noroeste Mineiro

Apae Arinos

Há necessidade de reformas nos prédios (rede hidráulica e pintura), assim 
como a construção de novas salas de aula. Quanto ao mobiliário, observa-se a 
necessidade da aquisição de novos móveis para salas de aulas. Os equipamentos 
são insuficientes, principalmente no que diz respeito a tecnologia e informática. 
Existe ainda necessidade de recursos de tecnologia assistiva.

Apae Guarda-Mor Construção de mais salas de aula, reforma e cobertura da quadra.

Apae Unaí
Ampliação das instalações físicas para melhor acomodação e atendimento 
aos usuários.

Apae Urucuia
Adquirir um imóvel próprio para melhorar a estrutura, adquirir materiais de 
fisioterapia e móveis adaptados.

Conselho Regional
Norte I

Apae Bocaiuva

Aquisição de cadeiras adaptadas, carteiras escolares, computadores, 
acessórios de informática para uso de computadores pelos alunos com 
comprometimento motor, aquisição de tablets e aplicativos específicos para 
estimulação dos alunos com comprometimento intelectual severo, além de 
material lúdico-sonoro e tátil.

Apae Jequitaí Será necessário um novo prédio para fazer as adaptações adequadas.

Apae Olhos D'Água

Necessitamos com urgência da ampliação do espaço físico com a construção 
de áreas cobertas.
Necessitamos de mobiliário adequado como carteiras adaptadas e colchões 
(tablado).
Necessitamos de computadores adaptados para surdos e mudos e também 
de TV e DVD.

Apae Várzea da Palma

O atendimento seria aprimorado com o serviço de especialistas da área 
clínica ( psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
psiquiatra) prestando serviço dentro da nossa instituição, com salas próprias 
para tais atendimentos.

 Conselho Regional
Norte II

Apae Porteirinha

Construção de uma quadra poliesportiva já que, hoje, os alunos praticam 
atividades físicas e esportivas na rua em frente à escola.
Montagem de uma sala de integração sensorial e ampliação da sala de 
fisioterapia.
Aquisição de um ônibus para o transporte de alunos, pois a Kombi e a 
Sprinter que possuímos estão muito velhas e dão problemas a todo instante, 
além de não estarem com espaço suficiente e adequado para o transporte.

Apae Espinosa

O espaço é adequado, porém ainda há locais que necessitam ser ampliados. 
É necessário construir uma área de lazer e equipar outros espaços do prédio, 
como consultório médico e odontológico, sala de integração sensorial e de 
estimulação precoce.

Apae Jaíba
Mais salas de recursos com equipamentos especializados para melhor 
atendimento dos alunos. São necessários também materiais de estimulação 
no dia a dia escolar.

Conselho Regional
Sudoeste I

Apae Guapé
Construção de uma nova sede com recursos adequados e suficientes para 
o atendimento de nossos usuários uma vez que nossa atual sede é uma 
construção antiga, foi adaptada, porém deixa muito a desejar.
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Conselho Regional
Sudoeste II

Apae Lavras
Garantia de se obterem recursos financeiros, com regularidade, para a 
manutenção das áreas físicas, incluindo pintura, e substituição, quando 
necessário, de mobiliário, equipamentos e recursos de informática.

Apae Nepomuceno

Espaço físico.
Equipamentos (tv, dvd, aparelho de som, brinquedos pedagógicos, material 
de educação física, impressoras e computadores).
Mobiliário: carteiras, mesas e bancos para refeitório, cadeiras de rodas, mesa 
pedagógica.

Apae Candeias

O prédio no qual funciona a Apae foi uma doação da Prefeitura Municipal, 
por isso ainda temos rampas muito inclinadas, quadra sem cobertura e 
arquibancadas que encontram-se interditadas pelo perigo que oferecem. O 
teto está em condições precárias, precisando urgentemente de reforma, pois 
nos períodos chuvosos aparecem goteiras em todas as salas. Necessitamos 
de cadeiras de rodas, novos computadores para a sala de informática, 
equipamentos para a sala de fisioterapia, terapia ocupacional e educação 
precoce.

Apae Perdões

Asfaltamento do pátio que contorna a praça para facilitar o trânsito de 
pessoas.
Ampliação do atendimento para autismo com a construção de uma sala de 
estimulação sensorial, com material específico.
Cobertura da quadra esportiva.
Construção de um espaço para loja, para vender os produtos produzidos na 
Apae.
Construção de uma casa-lar.
Ampliação da oficina de culinária para fabricação de sorvete e picolé.

Conselho Regional
Sul I

Apae Botelhos
Aquisição de cadeiras de rodas personalizadas, de mesas adaptadas, de sala 
de computação adaptada e de recursos de tecnologia assistiva.

Apae Guaranésia

Instalação de corrimãos.
Aquisição de cadeiras de rodas.
Aquisição de alguns recursos de tecnologia assistiva.
Aquisição de testes de inteligência para adultos.
Aquisição de guincho elétrico para piscina.
Reforma do prédio.

 Conselho Regional
Sul II

Apae Três Pontas
A instituição realiza projetos que visam a sua reforma e a sua ampliação para 
melhor atender as pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Apae Escola de Educação 
Especial José Cândido de 
Oliveira

Mais recursos financeiros para compra e adequação dos materiais 
necessários.

Apae Boa Esperança

Para que o atendimento seja aprimorado e também devido ao número de 
cadeirantes, necessitamos de um elevador e de novas tecnologias assistivas 
como softwares para comunicação alternativa. Necessitamos também de 
novas adaptações e recursos que auxiliarão nos atendimentos clínicos e 
pedagógicos, como computadores, cadeiras adaptadas, equipamentos para 
hidroterapia, guincho de suspensão, etc. 

Apae Monsenhor Paulo —

Apae Alfenas Aumento da rede física para atendimentos clínicos especializados.

Apae Coqueiral Recursos humanos.

Apae Ilicínea
Maiores adaptações na estrutura física que ainda não puderam ser feitas 
devido à falta de recursos financeiros.

Apae Santana da Vargem Ampliação da sede, aquisição de mobiliário e equipamentos.

Apae Varginha

As instalações físicas estão em constante reforma visando à acessibilidade 
dos usuários. No momento, considera-se que a FUVAE está com uma boa 
estrutura física. Em relação a mobiliário e recursos de tecnologia assistiva a 
carência é maior, de acordo com a necessidade dos usuários. Atualmente, o 
que temos não é suficiente.
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Conselho Regional
Triângulo Mineiro I

Apae Araguari
Ampliação do prédio com mais salas para consultórios e salas de aula. 
Equipamentos, como cadeiras de roda mais modernas, etc.

Apae Araporã
Necessitamos de algumas adaptações e capacitação dos profissionais, além 
de mais equipamentos para facilitar o dia a dia dos nossos alunos.

Apae Ituiutaba

Melhora e aumento do mobiliário, tais como mesas e cadeiras adaptadas. 
Reposição de armários, uma vez que ainda temos alguns de madeira 
tomados por cupins. Recursos tecnológicos com computadores atualizados e 
em condições de instalação dos programas necessários. 

Apae Monte Alegre de 
Minas

Com mais recursos financeiros, a instituição poderia ampliar e desenvolver 
cada vez mais as questões de estrutura de atendimento e melhorar a 
qualidade de vida dos usuários.

Apae Tupaciguara

Elevador para o translado ao pavilhão inferior;
Implantação de cobertura para o pavilhão inferior (conforme exigência da 
Vigilância Sanitária).
Implantação de cobertura na entrada da instituição para desembarque dos 
usuários e alunos.
Adequação do piso do pátio superior e inferior e da entrada da unidade.
Troca de pisos de taco por cerâmica nas salas de aula e de atendimento.
Instalação de vitrôs em ambientes com pouca ventilação (quatro salas).
Adequação dos sanitários às normas da ABNT.
Reforma geral na cobertura do prédio (telhas e madeiramento). 

Apae Uberlândia —

Apae Campina Verde
Necessitamos de uma quadra esportiva com cobertura, piscina aquecida e 
uma oficina para os alunos no contraturno.

 Conselho Regional
Triângulo Mineiro II

Apae Iturama
Aquisição de equipamentos novos e modernos para a área de saúde.

 Conselho Regional
Vale da Eletrônica

Apae Pedralva

Finalizar obras na cozinha experimental, na quadra de esporte, na garagem e 
no almoxarifado.
Recursos na área de tecnologia assistiva.
Novos equipamentos para a sala de informática, já que nossos 
microcomputadores encontram-se desativados e ultrapassados.

Apae Itajubá —

Apae Santa Rita do Sapucaí —
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Conselho Regional
Vale do Aço I

Apae Barão de Cocais
Os recursos são adequados e suficientes, porém não temos um quadro de 
funcionários que abranja todos os recursos.

Apae Bela Vista de Minas
Construção de dois banheiros adaptados com projeto em andamento.
Finalização e acabamento de duas salas para atendimento e espaço para 
jogos pedagógicos (falta assentar cerâmica, portas e pintura).

Apae Nova Era

Em relação à tecnologia assistiva existe a necessidade de adquirir alguns 
acessórios/equipamentos para melhorar e ampliar a funcionalidade dos 
nossos alunos assistidos, como órteses, tablets, cadeiras de rodas adaptadas, 
etc.

Apae Rio Piracicaba Órteses, tablets, cadeiras de rodas adaptadas, etc.

Apae Santa Bárbara —

Apae Santa Maria de Itabira
Melhoria na estrutura física (modificação no piso e ventilação do ambiente).
Recursos de tecnologia assistiva para trabalhar com os usuários.

Apae São Domingos do 
Prata

Aumento do espaço físico para instalação de oficinas terapêuticas e horta.
Construção de uma piscina aquecida para atividades de fisioterapia.
Ambiente e equipamentos para oficina de culinária para atender mães e 
usuários.
Aquisição de cadeiras de rodas comuns e adaptadas.
Aquisição de equipamentos (computadores e mesas) para ampliar a sala de 
informática.
Mesas adaptadas para paralisado cerebral e de baixa visão.
Aquisição de fogão industrial, liquidificador industrial para a cozinha e para a 
oficina de papel reciclado.
Cadeiras e mesas grandes para oficina de papel reciclado e artesanato.
Aquisição de recursos de tecnologia assistiva para pessoa com baixa visão 
como lupas, recursos didáticos adaptados (livros).
Aquisição de instrumentos musicais para oficina de som e movimento.

Apae São Gonçalo do Rio 
Abaixo

Aquisição de móveis e equipamentos adaptados às necessidades dos alunos, 
mais recursos tecnológicos, aquisição de novas cadeiras de roda adaptadas 
de acordo com as necessidades dos alunos cadeirantes.

Apae João Monlevade

Ampliação de espaço físico para a realização das propostas da instituição.
Aquisição de equipamentos adaptados, mobiliário e recursos de tecnologia 
assistiva de acordo com a necessidade do aluno.
Ampliação do transporte adaptado para atender a todos os alunos.
Adaptação de acordo com a arquitetura do projeto universal.

Conselho Regional
Vale do Aço e Rio 

Doce

Apae Coronel Fabriciano

Sala de aula com espaço e luminosidade suficiente, arejada e com mobiliário 
apropriado.
Espaço para recreação e atividades físicas.
Sala de mídia: TV, DVD, Data Show, telão e som.

Apae Mantena

Sala de aula com espaço e luminosidade suficiente, arejada e com mobiliário 
apropriado.
Espaço para recreação e atividades físicas.
Sala de mídia: TV, DVD, Data Show, telão e som.

Apae Resplendor
Necessidade de se criar um espaço para oficina, para oferecer aos alunos 
atividades de artesanato com materiais recicláveis.
Construir sala para professores.

Apae São Sebastião do Anta
Corrimão, banheiro adaptado, rampa, cadeiras de rodas adaptadas, 
máquina braile, auxiliares de marcha, materiais para adaptação, brinquedos 
funcionais, jogos interativos e recursos para trabalho lúdico.

Apae Governador Valadares
Mais barras de acessibilidade, utensílios e móveis adaptados, jogos 
didáticos, recursos e jogos fonoaudiológicos, jogos que estimulam o 
desenvolvimento psicomotor e recursos tecnológicos.

 Conselho Regional
Vale do Suaçuí

Apae José Raydan

A Apae de José Raydan necessita urgentemente iniciar a construção de 
seu prédio, uma vez que sempre ficou à mercê do governo municipal ceder 
imóvel para a entidade. A instituição recebeu a doação de 2 terrenos em 
um mesmo local, mas não tem nenhuma condição de arcar sozinha com a 
construção do prédio, obra fundamental para que a entidade atenda sua 
clientela com qualidade.
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Conselho Regional
Vale do Mucuri

Apae Teófilo Otoni

Para que a educação especial se efetive é necessário que ela disponha de 
diversos recursos, na tentativa de suprir as necessidades dos alunos que 
apresentam deficiências, oferecendo recursos facilitadores (tecnologias 
assistivas) que promovam aprendizagem, independência e melhoria na sua 
qualidade de vida.
Devido ao grande número de alunos atendidos faz-se necessário adquirir:
Materiais escolares adaptados: mesas e cadeiras, adaptador para lápis ou 
facilitador da escrita, tesoura, pincel e apontador.
Materiais de atividade de vida diária: colher adaptada, suporte para prato, 
barras fixas para banheiro, vaso sanitário adaptado.
Recursos tecnológicos: adaptador para teclado, mouse, acionadores e 
facilitadores de digitação e ponteiras.

Apae Malacacheta
A Apae de Malacacheta tem sua sede própria com infraestrutura nova, 
porém não oferece um espaço para esporte e nem lazer, sendo desprovida 
de equipamentos para atender melhor os nossos usuários.

 Conselho Regional
Vale do 

Jequitinhonha

Apae Araçuaí

A sede foi construída em parceria com a Companhia Brasileira de Lítio (CBL) 
e com a Prefeitura Municipal de Araçuaí. Atualmente é necessário realizar 
a revitalização da fachada, reforma da quadra poliesportiva, construção de 
poço artesiano e readequação de alguns espaços. Nenhum financiamento 
permite este tipo de obra, e a Apae não tem recursos próprios para arcar 
com essas despesas.

Apae Padre Paraíso

As salas são pequenas para atender a quantidade de alunos; só temos duas 
salas e precisamos atender todas as crianças com diferentes deficiências.
Fomos contemplados com equipamentos tecnológicos, mas não os 
recebemos. Estão com a conselheira em Araçuaí esperando resolvermos 
problemas internos da instituição.

Apae Pedra Azul

Salas, equipamentos e especialistas para atendimento de fisioterapia, 
psicologia e fonoaudiologia.
Cadeiras de rodas.
Material didático específico.

 Conselho Regional
Vale do Piranga

Apae Jequeri Mais carteiras e recursos de tecnologia assistiva.

Apae Urucânia
Alguns equipamentos já estão em situação precária. Necessitamos de 
outros.

Apae Acaiaca

Auxílios para a vida diária: materiais e produtos para ajudar em tarefas 
rotineiras tais como comer, cozinhar, vestir-se, tomar banho e executar 
necessidades pessoais, manutenção da casa, etc.
Comunicação aumentativa (suplementar) e alternativa: recursos eletrônicos 
ou não, que possibilitem a comunicação expressiva e receptiva das pessoas 
sem a fala ou com limitações, tais como pranchas de comunicação com os 
símbolos PCS ou Bliss, além de vocalizadores e softwares dedicados a esse fim.
Recursos de acessibilidade ao computador: equipamentos de entrada e saída 
(síntese de voz, Braille), teclados modificados ou alternativos, softwares 
especiais (de reconhecimento de voz, etc.), que permitem às pessoas com 
deficiência usar o computador.

Conselho Regional
Três Vales

Apae Água Boa Prédio próprio e alguns mobiliários adequados.
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 Conselho Regional
Zona da Mata I

Apae Barbacena Ampliação do espaço físico.

Apae Carandaí Construção de uma nova sede e aquisição de novo mobiliário.

Apae Piraúba —

Apae Rio Pomba

Ampliação do espaço físico para atendimento em fisioterapia, serviço social, 
psicologia e fonoaudiologia, pois os profissionais precisam revezar horários 
de consultas. Com a ampliação será necessário também adquirir mobiliário, 
equipamentos e tecnologia assistiva.

Apae Senador Firmino
Não possuímos sede própria, o local cedido é de difícil acesso. A instituição 
nova está sendo construída no centro da cidade com estrutura apropriada 
aos alunos e a toda a equipe da Apae.

Apae Ubá

O espaço físico é amplo. Contudo a entidade não dispõe de recursos para 
aquisição de novos equipamentos, reforma das instalações e realização de 
novas construções, visto que a manutenção das atividades realizadas na 
Apae consome todos os recursos arrecadados.

Apae Mercês
Os recursos financeiros são insuficientes para a aquisição de mais 
equipamentos e de tecnologia assistiva.

Apae Visconde do Rio 
Branco

Reforma do primeiro pavimento e da fachada do prédio: serviços de 
infraestrutura, pintura e acessibilidade.

Conselho Regional
Zona da Mata II

Apae Matipó
Instalações físicas, mobiliário, equipamentos e recursos de tecnologia 
assistiva.

Apae Mutum

Em relação às instalações físicas, estamos fazendo uma reforma para que 
possamos melhorar a qualidade dos atendimentos prestados. A obra está 
sendo feita por etapas, tendo em vista a inexistência de verbas e a falta de 
recursos próprios.

Conselho Regional
Zona da Mata III

Apae Carangola Necessidade de mobiliário para arquivo.

Apae Eugenópolis
Faltam espaço para educação física, quadra de esportes, piscina, local para 
realização dos eventos para as crianças, etc.

Apae Além Paraíba
Já contamos com uma nova sede, que está pronta. Aguardamos somente 
a conclusão da estrada de acesso, que deverá acontecer ainda este ano. 
Necessitamos ofertar mais equipamentos e recursos de tecnologia assistiva.

Apae Cataguases
Serviços de manutenção do imóvel, reformas para maior aproveitamento 
dos espaços.

Apae Leopoldina
Há necessidade de mais salas, ampliação da sala de fisioterapia, reforma na 
cozinha e nos banheiros.

Apae Miradouro —

Apae Miraí
Apesar de a sede da Apae ser nova, estamos precisando de recursos para 
fazer uma cobertura. Algumas partes do prédio apresentam vazamento 
quando chove.

Apae Pirapetinga Maior investimento em tecnologia assistiva.

Apae Rosário da Limeira Aquisição de sede própria.
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Conselho Regional 
Alto Paranaíba I

Apae Rio Paranaíba

Nos trabalhos de conscientização da comunidade e busca de pessoas com 
deficiência realizados pela instituição, através de seu corpo técnico, foram 
detectadas pessoas diversas. Porém, há resistência de familiares quanto ao 
seu encaminhamento para a escola especial, prejudicando o atendimento 
pela instituição.

Apae Abadia dos Dourados
É feito um trabalho de informação e divulgação do trabalho da Apae, além de 
visitas do serviço social. Porém, algumas famílias ainda resistem a que seus 
filhos sejam atendidos na instituição.

Apae Guimarânia Em nossa cidade muitos ainda têm preconceito em relação à instituição.

Apae Araxá —

Apae Coromandel

Todo o encaminhamento solicitando avaliação multidisciplinar é agendado 
e após avaliação, caso seja detectada deficiência, realiza-se a matrícula. Se a 
deficiência não for detectada é feito um relatório informando que o avaliado 
não se encaixa na clientela da Apae.

Apae Nova Ponte —

Apae Ibiá —

Conselho Regional 
Alto Paranaíba II

Apae Patos de Minas —

Apae Santa Rosa da Serra —

Apae São Gonçalo do 
Abaeté

A Apae tem estrutura para receber mais alunos se necessário. Porém, 
necessitamos de parceria para proporcionar um atendimento de qualidade.

Conselho Regional 
Alto do Rio Pardo

Apae Taiobeiras —

 Conselho Regional 
Campo das 
Vertentes

Apae Entre Rios de Minas
Alguns, por preconceito, continuam “escondidos” em seus lares, e outros, 
pela dificuldade de transporte da zona rural para a sede do município, não 
são atendidos.

Apae Madre de Deus de 
Minas

—

Apae Nazareno —

Apae Ritápolis —

Conselho Regional 
Centro I

Apae Itabirito
Não são atendidos aqueles que não tem condições de permanecer longos 
períodos na instituição.

Apae Mariana
Não há no município um levantamento preciso do número de deficientes na 
comunidade.

Apae Ouro Branco No município existe uma escola de ensino especial do Estado.

Apae Piranga —

Apae Conselheiro Lafaiete Faltam profissionais.

Apae Senhora de Oliveira Ainda realizando busca ativa no município.

Conselho Regional
Centro II

Apae Serro
Muitos moram na zona rural, haveno dificuldade de compatibilizar o horário 
do transporte e o da escola.

Apae Sete Lagoas

A instituição optou por ater seus atendimentos à pessoa com deficiência 
intelectual moderada e severa. A deficiência intelectual leve é absorvida 
pelas escolas “comuns” do município.
De acordo com a deliberação do SERDI (Serviço Especializado em 
Reabilitação do Deficiente Intelectual), a Apae tem uma crescente demanda 
de bebês que nascem com risco de desenvolver alguma deficiência física, 
intelectual ou múltipla.



77

Circunscrição Instituição Observações sobre atendimento da demanda da comunidade

Conselho Regional
Centro IV

Apae Betim —

Apae Itaguara
De acordo com o IBGE o número de pessoas com deficiência em Itaguara é 
muito maior do que a demanda apresentada e a busca ativa realizada pela 
Apae: Assim fica difícil mensurar esse percentual com exatidão.

Apae Juatuba —

Apae Passa Tempo Não atendemos todos por falta de aceitação de algumas famílias.

Apae Piracema —

Apae Crucilândia
A Apae tem parceria com o asilo da cidade de Crucilândia. Os idosos 
frequentam as oficinas de artes da Apae e o centro de equoterapia local.

Apae Piedade dos Gerais —

 Conselho Regional
Centro V

Apae Capim Branco
Há muito preconceito por parte das famílias que insistem em manter seus 
filhos sem atendimento, e quando os trazem para a Apae já estão mais 
velhos.

Apae Matozinhos
Muitos deficientes são incluídos na rede regular sem passar pela instituição 
ou permanecem em suas residências.

Apae Pedro Leopoldo
Toda demanda identificada na comunidade é atendida pela instituição e, 
quando é o caso, encaminhada para a escola comum ou para o mercado de 
trabalho e para outros locais, como CRAS, CREAS, etc.

Apae Raposos
Alguns deficientes são atendidos pela FAENOL em Nova Lima, com ônus 
para a Prefeitura Municipal de Raposos.

Apae Santa Luzia
Em virtude de a Apae de Santa Luzia não possuir espaço adequado, com 
boa infraestrutura física e recursos humanos, a demanda atendida não é a 
adequada.

Apae Prudente de Morais —

 Conselho Regional
Centro-Oeste I

Apae Japaraíba —

Apae Divinópolis —

Apae Lagoa da Prata
A Apae se compromete a atender e a defender os direitos da comunidade, de 
acordo com a procura e as condições institucionais.

Apae Bambuí
Todos os que nos procuram e que se enquadram no perfil da nossa clientela, 
procuramos atender.

Apae Iguatama Não tem alunos em idade escolar com deficiência intelectual.

Apae Oliveira —

Apae Pains —

Conselho Regional
Centro-Oeste II

Apae Leandro Ferreira
Existem alunos cujas famílias se negam a matrículá-los na Apae ou que 
moram na zona rural, cujas famílias acham difícil transportá-los.

Apae Martinho Campos —

Apae Morada Nova de 
Minas

—

Apae Paineiras
Atendemos praticamente toda a demanda do município, que é pequeno 
e possui cerca de 5.000 habitantes. Aqueles que não são atendidos é por 
escolha da família.

Apae Papagaios —

Apae Pará de Minas —

Apae Pitangui —

 Conselho Regional
Centro-Oeste III

Apae Araújos —

Apae Campos Altos —

Apae Luz —
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Conselho Regional
Circuito das Águas I

Apae Campanha —

Apae Conceição do Rio 
Verde

Algumas famílias têm resistência em aceitar as dificuldades da criança. Por 
isso ainda existe uma demanda que não procura atendimento especializado.

Apae Aiuruoca

Na comunidade foram identificadas pessoas que precisariam ser assistidas 
pela Apae, mas moram distante, na zona rural, e não temos transporte 
disponível para buscá-las. Na zona urbana há também pessoas que não 
frequentam a Apae por vários motivos, entre os quais a resistência da 
família.

Apae Lambari —

Apae Liberdade —

Apae Três Corações —

Apae Cambuquira —

Apae Sapucaí-Mirim —

Conselho Regional
Circuito das Águas II

Apae Itamonte
A Instituição atende uma demanda identificada pela comunidade, em 
escolas e em PSF (em trabalho de prevenção).

Apae Itanhandu —

Apae São Lourenço —

Apae Virgínia
Algumas pessoas com deficiência também são atendidas nos setores de 
saúde e assistência social do município.

Apae Pouso Alto —

Conselho Regional
Circuito das Malhas

Apae Ouro Fino —

Conselho Regional
Médio São Francisco

Apae Brasília de Minas —

Apae Cônego Marinho Falta de incentivo da família e de prática de transporte.

Apae Itacarambi —

 Conselho Regional
Noroeste Mineiro

Apae Arinos
Encontram-se nas escolas estadual, municipal e particular crianças e 
adolescentes com dificuldades de aprendizagem em decorrência de 
deficiência intelectual.

Apae Guarda-Mor —

Apae Unaí —

Apae Urucuia —

Conselho Regional
Norte I

Apae Bocaiuva —

Apae Jequitaí
Alguns pais não aceitam matricular seus filhos na Apae. A maioria da 
clientela, tem mais de 20 anos, sendo que a instituição deveria atender a 
educação infantil.

Apae Olhos D'Água —

Apae Várzea da Palma
O percentual não atendido pela Apae é de alunos de área clínica ou de apoio 
individual.

 Conselho Regional
Norte II

Apae Porteirinha

Toda pessoa com deficiência que busca a instituição é prontamente atendida 
nas suas necessidades, de acordo com a capacidade da Apae. Fazemos busca 
ativa, mas a maioria não tem interesse em participar dos atendimentos 
oferecidos.

Apae Espinosa —

Apae Jaíba —

Conselho Regional
Sudoeste I

Apae Guapé —

Conselho Regional
Sudoeste II

Apae Lavras
Atualmente existem 208 pedidos de vagas, em fila de espera, para 
atendimento nos vários serviços prestados pela Apae de Lavras.

Apae Nepomuceno —

Apae Candeias —

Apae Perdões —
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Conselho Regional
Sul I

Apae Botelhos —

Apae Guaranésia
Média aproximada de demanda. Não há pesquisa que comprove o número 
de deficientes no município.

 Conselho Regional
Sul II

Apae Três Pontas —

Apae Escola de Educação 
Especial José Cândido de 
Oliveira

Falta de aceitação dos pais.

Apae Boa Esperança
Não atendemos uma porcentagem ainda maior de usuários devido à 
existência de preconceitos em relação à Apae e também porque o município 
oferece outros locais, tais como Cras, Creas, Adebe, etc.

Apae Monsenhor Paulo Número de alunos de acordo com o censo escolar.

Apae Alfenas —

Apae Coqueiral —

Apae Ilicínea Muitas famílias ainda resistem ao fato de trazer os filhos para a Apae.

Apae Santana da Vargem —

Apae Varginha —

Conselho Regional
Triângulo Mineiro I

Apae Araguari —

Apae Araporã —

Apae Ituiutaba —

Apae Monte Alegre de 
Minas

—

Apae Tupaciguara —

Apae Uberlândia —

Apae Campina Verde
Muitos pais não aceitam ou ignoram a deficiência de seu filho, não veem a 
Apae como uma instituição que possibilita dar uma vida melhor para seu 
filho, bem como para sua família.

 Conselho Regional
Triângulo Mineiro II

Apae Iturama —

 Conselho Regional
Vale da Eletrônica

Apae Pedralva —

Apae Itajubá —

Apae Santa Rita do Sapucaí —

Conselho Regional
Vale do Aço I

Apae Barão de Cocais —

Apae Bela Vista de Minas
Alguns não frequentam a instituição por estarem fragilizados, doentes. 
Outros, por causa da falta de acessibilidade.

Apae Nova Era
Nas famílias em que existem pessoas com deficiência, fazemos visitas, a 
fim de conscientizá-las da importância de frequentar a Apae, embora ainda 
sejam bastante resistentes.

Apae Rio Piracicaba —

Apae Santa Bárbara —

Apae Santa Maria de Itabira
Há casos de pessoas com deficiência na comunidade cujas famílias não 
aceitam o encaminhamento para a Apae. Ainda há rejeição por parte dessas 
famílias, e falta conhecimento do trabalho realizado na Apae.

Apae São Domingos do 
Prata

—

Apae São Gonçalo do Rio 
Abaixo

Os 13 alunos que recebem atendimento complementar foram inseridos na 
escola comum em anos anteriores a 2013.

Apae João Monlevade —

Conselho Regional
Vale do Aço e Rio 

Doce

Apae Coronel Fabriciano —

Apae Mantena —

Apae Resplendor —

Apae São Sebastião do Anta —

Apae Governador Valadares —
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 Conselho Regional
Vale do Suaçuí

Apae José Raydan —

Conselho Regional
Vale do Mucuri

Apae Teófilo Otoni —

Apae Malacacheta

A Apae de Malacacheta encontra-se de portas abertas para acolher e 
oferecer atendimento gratuito à pessoa com deficiência nas áreas de saúde, 
educação e assistência social, mas faltam recursos humanos em todas as 
áreas citadas, dificultando o nosso trabalho.

 Conselho Regional
Vale do 

Jequitinhonha

Apae Araçuaí —

Apae Padre Paraíso —

Apae Pedra Azul —

 Conselho Regional
Vale do Piranga

Apae Jequeri —

Apae Urucânia —

Apae Acaiaca Toda demanda que chega à Apae recebe acolhimento e avaliação.

Conselho Regional
Três Vales

Apae Água Boa
Existe resistência por parte dos pais, e as escolas comuns possuem sala de 
recurso, o que leva os diretores a julgar que atendem a necessidade dessa 
demanda.

 Conselho Regional
Zona da Mata I

Apae Barbacena —

Apae Carandaí
Devido ao comodismo das famílias em relação aos filhos deficientes, muitos 
ficam sem atendimento, sendo necessário o deslocamento de equipe da 
Apae até seus domicílios.

Apae Piraúba —

Apae Rio Pomba

Sabemos que existem nas escolas comuns muitos alunos que teriam 
que passar antes pela escola especial. Mas hoje, para estudar em escola 
especializada é preciso laudo médico. Como nem todos atendem a esse 
quesito, eles ficam defasados na aprendizagem.

Apae Senador Firmino —

Apae Ubá —

Apae Mercês
Ainda existe alguma resistência por parte da família. Também há a questão 
do transporte, pois muitos moram em zona rural de difícil acesso.

Apae Visconde do Rio 
Branco

—

Conselho Regional
Zona da Mata II

Apae Matipó —

Apae Mutum
Ainda existem famílias que se recusam a levar os filhos para serem atendidos 
na Apae.

Conselho Regional
Zona da Mata III

Apae Carangola
A Apae de Carangola funciona em parceria com a Escola Estadual Walton 
Batalha Lima, prestando serviços na área de saúde e assistência social.

Apae Eugenópolis
Atendemos todas as crianças que são encaminhadas a nossa Apae, seja qual 
for a deficiência que apresentem.

Apae Além Paraíba —

Apae Cataguases
Não temos como informar o percentual, por nunca ter sido feita uma 
pesquisa formal a respeito da demanda de atendimento.

Apae Leopoldina
Há uma demanda para Atendimento Educacional Especializado (AEE) na 
instituição, por parte da escola regular de ensino.

Apae Miradouro —

Apae Miraí —

Apae Pirapetinga —

Apae Rosário da Limeira —
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Conselho Regional 
Alto Paranaíba I

Apae Rio Paranaíba
Recursos financeiros para manutenção dos profissionais citados e 
contratação de outros de especialidades diferentes.

Apae Abadia dos Dourados —

Apae Guimarânia —

Apae Araxá —

Apae Coromandel Pouco recurso financeiro e dificuldade dos pais em dar sequência ao trabalho.

Apae Nova Ponte
Faltam infraestrutura e materiais adequados para melhor atendimento e 
melhor resposta ao tratamento.

Apae Ibiá
O tempo da equipe de apoio é escasso em consequência do número de 
papéis do SUS a serem preenchidos. Há, também, falta de capacitação da 
equipe para um eficiente atendimento.

Conselho Regional 
Alto Paranaíba II

Apae Patos de Minas
Falta de recursos financeiros para contratação de profissionais para atender 
a demanda.

Apae Santa Rosa da Serra
Falta de recursos desta Apae para contratar profissionais via prefeitura 
municipal.

Apae São Gonçalo do 
Abaeté

A instituição não possui funcionários próprios, mas cedidos pelo município 
e cumprem carga horária reduzida nos atendimentos.

Conselho Regional 
Alto do Rio Pardo

Apae Taiobeiras
—

 Conselho Regional 
Campo das 
Vertentes

Apae Entre Rios de Minas Necessitamos de mais tempo de atendimento pelos profissionais.

Apae Madre de Deus de 
Minas

—

Apae Nazareno —

Apae Ritápolis
Relação paciente/aluno, família, instituição.
Serviço de referência e contrarreferência.

Conselho Regional 
Centro I

Apae Itabirito
Espaço clínico insuficiente; pouco recurso financeiro para contratação de 
técnicos para oferta de atendimento mais individualizado, para aquisição de 
equipamentos e para treinamento e especialização da equipe clínica.

Apae Mariana
Carga horária e número de profissionais insuficientes, considerando a 
demanda da instituição.

Apae Ouro Branco O número de profissionais não atende a demanda do município.

Apae Piranga

Os funcionários cedidos pela prefeitura e pelo Estado são poucos. A 
instituição precisa contratar outros para cumprir a demanda, arcando 
assim com essas despesas. Além disso, os profissionais apresentam grande 
rotatividade .
O espaço físico da escola não atende a demanda.

Apae Conselheiro Lafaiete Falta de profissional especializado.

Apae Senhora de Oliveira Necessidade de fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.

Conselho Regional
Centro II

Apae Serro

Devido ao número de alunos com deficiência extensiva e generalizada 
que necessitam de apoio, o número de profissionais da área da saúde 
não atende à demanda atual. A carga horária (4 horas semanais) desses 
profissionais, que são cedidos pelo município, é insuficiente para que os 
atendimentos sejam eficazes e de qualidade.

Apae Sete Lagoas
Falta de atualização dos profissionais. Há necessidade de cursos de 
aperfeiçoamento em todas as áreas.
A estrutura física necessita de adequações e ampliação.
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Conselho Regional
Centro IV

Apae Betim
Não existe convênio financeiro que garanta a manutenção e a 
sustentabilidade dos serviços de saúde oferecidos pela Apae Betim.

Apae Itaguara
Recursos financeiros para pagamento de profissionais, como terapeuta 
ocupacional e enfermeira.

Apae Juatuba Número de funcionários insuficiente para atender a demanda.

Apae Passa Tempo

Falta de recurso financeiro para pagar todos os especialistas de que a Apae 
necessita no momento. Aumentar a carga horária de atendimento para 
todos os dias da semana. Necessitamos urgentemente de um terapeuta 
ocupacional.

Apae Piracema —

Apae Crucilândia

As instalações físicas são inadequadas;
O mobiliário é insuficiente.
Faltam equipamentos.
Faltam recursos materiais, humanos e financeiros.
Falta mão de obra especializada na nossa região.
A capacitação dos profissionais normalmente tem custo alto e a locomoção 
para outras cidades é fator dificultador.
São mínimas as oportunidades na cidade e adjacências.
A carga horária dos profissionais não é suficiente. O ideal seria ter o 
profissional mais vezes na semana.

Apae Piedade dos Gerais —

 Conselho Regional
Centro V

Apae Capim Branco
Temos a certeza de que teríamos melhores resultados se os atendimentos 
do fonoaudiólogo e do fisioterapeuta ocorressem dentro da Apae.

Apae Matozinhos —

Apae Pedro Leopoldo —

Apae Raposos
Todo aluno deficiente tem assistência imediata no posto médico. O 
atendimento especializado depende da disponibilidade do SUS em Belo 
Horizonte.

Apae Santa Luzia
Recursos financeiros para a contratação de um neurologista e um 
odontopediatra.

Apae Prudente de Morais —

 Conselho Regional
Centro-Oeste I

Apae Japaraíba —

Apae Divinópolis
Alto custo de contratação, dificultando o recrutamento de mão de obra com 
todas as qualificações necessárias.
Falta de equipamentos necessários por questão de custo.

Apae Lagoa da Prata —

Apae Bambuí —

Apae Iguatama Carga horária insuficiente para atender um número maior de alunos.

Apae Oliveira —

Apae Pains —

Conselho Regional
Centro-Oeste II

Apae Leandro Ferreira
Recursos para custear os profissionais.
Recursos mobiliários e tecnológicos, além de equipamentos.

Apae Martinho Campos —

Apae Morada Nova de 
Minas

—

Apae Paineiras
O atendimento prestado atende a demanda. Porém, falta um terapeuta 
ocupacional, necessário para grande parte de nossos alunos.

Apae Papagaios —

Apae Pará de Minas —

Apae Pitangui —

 Conselho Regional
Centro-Oeste III

Apae Araújos —

Apae Campos Altos Pouco envolvimento de pais e funcionários na reabilitação.

Apae Luz Carga horária insuficiente.
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Conselho Regional
Circuito das Águas I

Apae Campanha

Acesso restrito a exames especializados em propedêutica diagnóstica.
Falta de participação mais efetiva das famílias.
Ausência da família na maioria das consultas, apesar das várias solicitações.
Falta de aparelhagem adequada.
Falta de mais profissionais específicos.

Apae Conceição do Rio 
Verde

Falta de recursos financeiros para manter esses serviços mais vezes dentro 
da entidade, oferecendo mais qualidade e eficácia nos entendimentos.

Apae Aiuruoca

A prestação de serviços dos técnicos da saúde na Apae é ainda insuficiente 
devido ao pouco tempo de atendimento dos profissionais. Estes são 
cedidos pela prefeitura e as horas trabalhadas não atende a demanda das 
necessidades dos alunos.

Apae Lambari —

Apae Liberdade
A carga horária ainda é reduzida diante da quantidade de atendimentos e 
falta de recurso material.

Apae Três Corações
A quantidade de profissionais em relação ao de usuários devido ao número 
de deficiência e do recurso.

Apae Cambuquira
Visitas domiciliares devido ao problema de condução e falta de alguns 
equipamentos necessários.

Apae Sapucaí-Mirim
Dificuldade em atender de forma satisfatória aos alunos devido à falta de 
recursos para oferecer maior carga horária dos técnicos.

Conselho Regional
Circuito das Águas II

Apae Itamonte
Recurso financeiro para aumento da jornada de trabalho dos profissionais 
responsáveis pelo serviço.

Apae Itanhandu —

Apae São Lourenço
Demanda reprimida em virtude da necessidade de ampliação de número de 
profissionais especialistas.

Apae Virgínia Carga horária de atuação insuficiente em fisioterapia e fonoaudiologia.

Apae Pouso Alto —

Conselho Regional
Circuito das Malhas

Apae Ouro Fino

Carga horária incompatível com a demanda;
Deficiência de material específico em alguns setores;
Falta de pacientes presentes na grade de atendimento (seja com ou sem 
justificativa).

Conselho Regional
Médio São Francisco

Apae Brasília de Minas Falta de aparelhagem adequada.

Apae Cônego Marinho —

Apae Itacarambi Espaço físico, falta de equipamentos e materiais específicos.

 Conselho Regional
Noroeste Mineiro

Apae Arinos —

Apae Guarda-Mor
Os profissionais são cedidos pela prefeitura e têm jornada semanal de 4 
horas, o que é insuficiente para atendimento de nossos alunos.

Apae Unaí

Incompatibilidade do sistema de registro de produção com os 
procedimentos realizados no que se refere ao código do cid 10.
Inviabilidade de pagamento por procedimento (produção), pois, apesar de 
o novo desenho informar que não pagará por procedimento realizado, avisa 
também quando haverá análise da série histórica para repasse dos recursos, 
o que pode ampliar ou reduzir tais recursos.

Apae Urucuia

Os atendimentos odontológicos não são realizados na Apae, mas na 
UBS da Secretaria Municipal de Saúde, com vagas exclusivas para nossos 
usuários (12 alunos por semana), e o atendimento de fisioterapia é realizado 
no Hospital Municipal de Urucuia, uma vez que não dispomos de sala de 
fisioterapia, sendo a triagem feita na Apae pela fisioterapeuta.

Conselho Regional
Norte I

Apae Bocaiuva
Espaço adaptado em prédios cedidos, demanda maior que a capacidade de 
atendimento.

Apae Jequitaí Não tem.

Apae Olhos D'Água
O deslocamento, pois não temos médico especialista em nossa cidade.
Precisamos viajar quase 100 km para que nossos alunos sejam atendidos.

Apae Várzea da Palma —
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 Conselho Regional
Norte II

Apae Porteirinha
Recursos parcos para contratar profissionais com carga horária suficiente. 
Carga horária insuficiente para atender cada aluno semanalmente, como é 
necessário para o desenvolvimento da pessoa com deficiência.

Apae Espinosa Necessidade de maior quantidade de atendimentos à demanda.

Apae Jaíba Atendimento prioritário na rede pública de saúde.

Conselho Regional
Sudoeste I

Apae Guapé
Falta de recursos financeiros e transporte.

Conselho Regional
Sudoeste II

Apae Lavras
Recursos financeiros insuficientes para aumento da equipe técnica diante 
da alta demanda de solicitação dos serviços.

Apae Nepomuceno Falta de neurologista, ortopedista e mais um dentista.

Apae Candeias —

Apae Perdões
Envolvimento familiar.
Aumento do número de atendimentos.
Demora em conseguir cadeiras de rodas, próteses e órteses.

Conselho Regional
Sul I

Apae Botelhos Escassez de recursos financeiros.

Apae Guaranésia Trabalho preventivo.

 Conselho Regional
Sul II

Apae Três Pontas —

Apae Escola de Educação 
Especial José Cândido de 
Oliveira

Excessiva demanda de alunos.

Apae Boa Esperança —

Apae Monsenhor Paulo Profissionais com residência fora do município.

Apae Alfenas
Rede física;
Equipamentos;
Insuficiência de recursos financeiros.

Apae Coqueiral Espaço físico.

Apae Ilicínea Grande demanda e poucos profissionais para atendimento.

Apae Santana da Vargem
Apesar de a entidade precisar ampliar a sede e adquirir mais equipamentos 
e mobiliário, os profissionais são dedicados, amorosos e prestativos e 
pensam sempre no melhor para a pessoa com deficiência.

Apae Varginha
Atendimento à demanda. Ultimamente observamos um aumento de 
encaminhamentos para avaliação de casos novos, e o tempo da equipe não 
tem sido suficiente para realização das avaliações com maior rapidez.

Conselho Regional
Triângulo Mineiro I

Apae Araguari
Falta de recursos para ampliação do quadro de profissionais, para aumentar 
o número de atendimento dos usuários. Ex.: muitos usuários para o 
tratamento de fonoterapia, mas o número de profissionais é insuficiente.

Apae Araporã
Por serem cedidos pela Secretaria de Saúde, muitas vezes a carga horária 
cumprida pelos profissionais deixa a desejar, pois precisava haver mais 
atendimento aos nossos usuários.

Apae Ituiutaba
Profissional especializado em Odontologia;
Local apropriado para pequenas cirurgias em hospitais públicos.

Apae Monte Alegre de 
Minas

—

Apae Tupaciguara —

Apae Uberlândia
Insuficiência de profissionais devido à defasagem salarial para atender a 
demanda reprimida.

Apae Campina Verde —

 Conselho Regional
Triângulo Mineiro II

Apae Iturama Falta de equipamentos novos e modernos para os atendimentos.

 Conselho Regional
Vale da Eletrônica

Apae Pedralva Atendimento insuficiente em relação à demanda.

Apae Itajubá —

Apae Santa Rita do Sapucaí —
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Conselho Regional
Vale do Aço I

Apae Barão de Cocais
Faltam convênios com órgãos públicos ou privados que custeiem a 
prestação desse serviço.

Apae Bela Vista de Minas
Faltam espaço físico adequado para atendimento dentro da Apae na área 
de fisioterapia e recursos financeiros para contração de um profissional das 
áreas de psicologia e fisioterapia.

Apae Nova Era Falta da continuidade do trabalho oferecido.

Apae Rio Piracicaba —

Apae Santa Bárbara —

Apae Santa Maria de Itabira
Falta de apoio e parceria com os órgãos locais responsáveis pela área da 
saúde.

Apae São Domingos do 
Prata

Falta um terapeuta ocupacional.

Apae São Gonçalo do Rio 
Abaixo

O atendimento poderia ser melhor e mais abrangente se tivéssemos o 
certificado do Cebas e o convênio com o SUS. Nossas instalações atuais 
são inadequadas e faltam equipamentos para um bom atendimento dos 
especialistas.

Apae João Monlevade

Dificuldade de acesso à instituição devido à localização.
Falta de articulação com especialistas de referência (neuropediatra, 
psiquiatra, ortopedista infantil).
Falta de terapeuta ocupacional.
Transporte adaptado da instituição não atende à demanda.
Transporte público não é adaptado às necessidades dos usuários e não 
chega até a instituição.

Conselho Regional
Vale do Aço e Rio 

Doce

Apae Coronel Fabriciano —

Apae Mantena —

Apae Resplendor
O número de atendimentos por semana não é satisfatório, tanto para os 
usuários do SUS quanto aos alunos desta entidade.

Apae São Sebastião do Anta Salas pouco funcionais, estruturas precárias, pouca tecnologia assistiva.

Apae Governador Valadares
No momento estamos sem neurologista e, mediante essa situação, a 
médica pediatra, que é voluntária, suspendeu seu atendimento por não ter 
como prescrever remédios controlados e o aumento de suas dosagens.

 Conselho Regional
Vale do Suaçuí

Apae José Raydan
—

Conselho Regional
Vale do Mucuri

Apae Teófilo Otoni
Insuficiência de recursos para atender a grande demanda de usuários 
existentes e para melhorar a capacitação dos profissionais da área da saúde.

Apae Malacacheta

A principal deficiência é a falta de recursos humanos. Gostaríamos de que 
o Poder Executivo e o Poder Legislativo voltassem seu olhar para o trabalho 
que as Apaes vêm desenvolvendo e oferecessem mais recursos financeiros 
para um atendimento de qualidade. Gostaríamos de que as pessoas com 
deficiência tivessem seus direitos garantidos pela lei e pudessem exercer 
sua cidadania. A Apae busca proporcionar aos usuários um atendimento 
clínico de excelência.

 Conselho Regional
Vale do 

Jequitinhonha

Apae Araçuaí

Atendimento em oficinas terapêuticas para pessoas com deficiência 
intelectual e deficiência múltipla maiores de 14 anos, quando as 
necessidades já não são de atendimento individual e, sim, de aquisição de 
habilidades e autonomia.

Apae Padre Paraíso Quantidade de atendimentos por semana ou mês.

Apae Pedra Azul
Compromisso e interesse dos profissionais.
Falta de instrumentos específicos.
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 Conselho Regional
Vale do Piranga

Apae Jequeri

Transporte insuficiente.
Extensão do município longe da sede.
Este ano estamos com falta de dois professores, por isso a escola está 
tumultuada.

Apae Urucânia —

Apae Acaiaca
A fisioterapia da instituição, por ser cedida pela prefeitura, e a necessidade 
aumento da carga horária da fonoaudióloga. A Apae não possui recursos 
que possibilitam a melhoria nas deficiências descritas.

Conselho Regional
Três Vales

Apae Água Boa
Espaço físico inadequado e jornada de trabalho dos especialistas 
insuficiente.

 Conselho Regional
Zona da Mata I

Apae Barbacena A falta de recursos para financiamento.

Apae Carandaí —

Apae Piraúba Aumento no número de profissionais.

Apae Rio Pomba

Carência de psiquiatras infantis na nossa região que possam completar a 
equipe multiprofissional. A demanda é sempre maior que a oferta, por isso 
damos prioridade ao atendimento em caráter precoce, e muitas pessoas 
deixam de ser atendidas.

Apae Senador Firmino
Transporte (locomoção de alunos).
Comprometimento familiar.

Apae Ubá —

Apae Mercês Recursos financeiros.

Apae Visconde do Rio 
Branco

—

Conselho Regional
Zona da Mata II

Apae Matipó —

Apae Mutum
Insuficiência de carga horária, devido à falta de recursos financeiros para 
aumentá-la.

Conselho Regional
Zona da Mata III

Apae Carangola —

Apae Eugenópolis —

Apae Além Paraíba Dificuldade financeira.

Apae Cataguases Carga horária deficitária.

Apae Leopoldina
Recursos humanos: o número de profissionais clínicos, por especialidade, é 
insuficiente para demanda de atendimentos.

Apae Miradouro —

Apae Miraí —

Apae Pirapetinga —

Apae Rosário da Limeira —
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Conselho Regional 
Alto Paranaíba I

Apae Rio Paranaíba
Contratação de mais profissionais e aumento de sua carga horária de 
trabalho, assim como aquisição de equipamentos e salas mais amplas para 
os atendimentos.

Apae Abadia dos Dourados

Término da obra.
Aquisição de um turbilhão para fisioterapia.
Aquisição de um aparelho de audiômetro com cabine.
Aquisição de equipamentos adaptados para sala de aula.
Um veículo tipo van 16 lugares (temos um veículo, porém necessita com 
urgência ser trocado, pelo estado de conservação em que se encontra).
Um veículo tipo passeio para o transporte de pacientes.

Apae Guimarânia
Atendimento específico dentro da nossa instituição para a demanda da 
nossa clientela.

Apae Araxá Reforma do espaço de fisioterapia.

Apae Coromandel
Mais material para trabalhar.
Conscientização dos pais e/ou responsáveis da importância de se continuar 
o trabalho e também de acreditarem em seus próprios filhos.

Apae Nova Ponte
Salas de atendimento especializadas com infraestrutura adequada.
Materiais adequados.

Apae Ibiá
Oferecimento de recursos à equipe para cursos de atualização.
Menos burocracia para o preenchimento de papéis.

Conselho Regional 
Alto Paranaíba II

Apae Patos de Minas Contratação de profissionais bem como seu aprimoramento.

Apae Santa Rosa da Serra Firmar convênio com o SUS para contratação de profissionais.

Apae São Gonçalo do 
Abaeté

Ter profissionais com carga horária complementar de acordo com a 
necessidade da nossa instituição, com atendimento de qualidade aos 
educandos e usuários.

Conselho Regional 
Alto do Rio Pardo

Apae Taiobeiras
Precisamos dos profissionais atendendo dentro da Apae – montar uma 
equipe multidisciplinar.

 Conselho Regional 
Campo das 
Vertentes

Apae Entre Rios de Minas

Aumentar a carga horária de atendimento dos profissionais para que nossa 
demanda seja contemplada.
Recursos para pagar os profissionais pelo aumento do atendimento.
Necessitamos de neurologista e psiquiatra também.

Apae Madre de Deus de 
Minas

Maior tempo disponível dos profissionais com mais recursos financeiros de 
fontes como município e SUS, entre outros.

Apae Nazareno —

Apae Ritápolis
Relacionamento família + aluno + instituição.
Logística/SUS.
Visão da Enfermagem pelas instituições.

Conselho Regional 
Centro I

Apae Itabirito

Formação continuada em áreas de especialização de cada profissional da 
saúde.
Aquisição de equipamentos mais modernos, oferta de tecnologia assistiva 
mais acessível aos usuários, pessoas com deficiência.

Apae Mariana

Aumentar a carga horária dos profissionais já existentes e contratar mais 
profissionais nas áreas citadas, acrescentando dois terapeutas ocupacionais, 
um técnico em enfermagem e um neurologista. Esse seria o mínimo 
necessário para a oferta de um serviço de mais qualidade ao público 
deficiente.

Apae Ouro Branco
Maior quantidade de funcionários devido à grande demanda existente e 
verba para aquisição de novos equipamentos e/ou remuneração desses 
funcionários da demanda.

Apae Piranga

A Apae precisa de mais recursos financeiros, pois os que existem não 
suprem as suas necessidades. Em relação ao espaço físico, a Apae Piranga já 
possui um lugar próprio para sua sede, porém, por motivos de ordem maior, 
ainda não foi possível sua construção.

Apae Conselheiro Lafaiete Mais profissionais em área especializadas.

Apae Senhora de Oliveira No momento, atendendo a demanda do município.
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Conselho Regional
Centro II

Apae Serro
Precisamos de mais profissionais, como terapeuta ocupacional, assistente 
social e nutricionista, e, também, de extensão de carga horária.

Apae Sete Lagoas

Melhoria de incentivos para oferecer ajuda financeira para capacitações.
Construção de uma sala exclusiva para enfermagem.
Construção de uma sala para guardar as cadeiras de rodas dos atendidos 
pelo Projeto Aprendendo a Aprender (destinado aos PC severos sem 
cognitivo preservado).
Reforma geral das janelas de metalón danificadas pelo tempo.
Ampliação da área de recepção que está insuficiente para a demanda.
Construção de uma sala para integração sensorial.
Construção de uma brinquedoteca.

Conselho Regional
Centro IV

Apae Betim
Melhoria e adequação do espaço físico.
Ampliação do quadro de funcionários.

Apae Itaguara Convênio com o SUS ou outros convênios.

Apae Juatuba Número maior de servidores cedidos pela Saúde.

Apae Passa Tempo
Adaptação do prédio para torná-lo acessível a todos os ambientes.
Construção de salas para atendimento clínico.
Compra de equipamentos específicos para pessoas com deficiência.

Apae Piracema
Oferta de convênios que viabilizem o atendimento dos alunos com 
especialidades, tais como psiquiatra, neurologista, etc.

Apae Crucilândia
Seriam necessários novos investimentos, capacitação, recursos financeiros, 
parcerias e convênios.

Apae Piedade dos Gerais —

 Conselho Regional
Centro V

Apae Capim Branco
Atendimento de técnicos dentro da Apae. Contratação de monitores, 
auxiliares de classe.

Apae Matozinhos
Aumento da carga horária da equipe técnica, médico nas áreas de psiquiatria 
e neurologia, salas de atendimento maiores e equipamentos específicos para 
atendimento.

Apae Pedro Leopoldo

Aprimorar o trabalho em equipe, buscando sempre a integralidade 
das ações. Implementar práticas sistemáticas de acompanhamento, 
monitoramento e avaliação para melhorar a qualidade dos serviços e da 
gestão.

Apae Raposos
Toda a população municipal passa pelo mesmo processo. Seria bom contar 
com novos especialistas, ampliar os serviços existentes e adequar o posto 
médico de saúde para novas prestações de serviço.

Apae Santa Luzia

Gostaríamos de ampliar os atendimentos via SUS para áreas de terapia 
ocupacional, psicologia e fonoaudiologia. Buscar credenciamento de alguns 
convênios e estender esses atendimentos. Gostaríamos, e é de extrema 
necessidade, de ter um neurologista que faça parte da nossa equipe 
multiprofissional.

Apae Prudente de Morais Ampliar o quadro clínico para a demanda existente na Apae e no município.
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 Conselho Regional
Centro-Oeste I

Apae Japaraíba —

Apae Divinópolis
Financiamento de mão de obra pelo setor público.
Treinamentos com valores acessíveis.
Financiamento de equipamentos necessários.

Apae Lagoa da Prata
Capacitação dos profissionais da área.
Aquisição de equipamentos.
Valorização dos profissionais quanto a questão salarial.

Apae Bambuí
Recursos humanos, tais como terapeuta ocupacional, psicólogo, 
fonoaudiólogo e psicomotricista.

Apae Iguatama
Recursos financeiros para a entidade investir na contratação de 
profissionais.

Apae Oliveira
Implantação do CER (Centro Especializado em Reabilitação).
Aumento do número de atendimentos especializados (oferecemos somente 
um atendimento clínico de 30minutos semanais por usuário).

Apae Pains Médico psiquiatra, fonoaudiólogo, neurologista.

Conselho Regional
Centro-Oeste II

Apae Leandro Ferreira Adquirir mais sócios contribuintes e fazer convênios.

Apae Martinho Campos —

Apae Morada Nova de 
Minas

—

Apae Paineiras
Contratação de um terapeuta ocupacional e melhoria do espaço físico para 
os atendimentos.

Apae Papagaios
Aumentar carga horária dos técnicos da saúde e contratar terapeuta 
ocupacional.

Apae Pará de Minas

Ampliação do CER, construção de mais consultórios, compra de mobiliários. 
Investimento em equipamentos modernos para reabilitação física e 
intelectual, como, por exemplo: pedia suit, tablet, software para comunicação 
alternativa, software para prontuário eletrônico.

Apae Pitangui —

 Conselho Regional
Centro-Oeste III

Apae Araújos
Novas instalações físicas, materiais específicos para fonoaudiologia, 
materiais para avaliação psicológica e profissional de terapia ocupacional.

Apae Campos Altos
Móveis adaptados, maior disponibilidade de horário, capacitação 
profissional, parceria tecnológica com grandes centros e universidades.

Apae Luz —

Conselho Regional
Circuito das Águas I

Apae Campanha

Mais cursos de capacitação e atualização para equipe multidisciplinar 
próximos à nossa região.
Maior interação entre os membros da equipe com disponibilização de 
tempo.
Aquisição de melhor aparelhagem.

Apae Conceição do Rio 
Verde

As Apaes deveriam ter mais auxílio financeiro nas áreas de saúde e 
educação. O valor que recebemos de SUS e SAS não condiz com a 
responsabilidade dos nossos atendimentos.

Apae Aiuruoca
Devido à falta de recursos, a Apae não tem como pagar os profissionais para 
prestarem atendimento de qualidade a cada aluno.

Apae Lambari Aumentar a carga horária dos profissionais para 30 horas.

Apae Liberdade
Mais recursos para a extensão de carga horária e contratação de 
profissionais.
Falta de recursos financeiros para manutenção de recurso material.

Apae Três Corações A contratação de mais profissionais, condicionada ao aumento de recursos.

Apae Cambuquira Aquisição de equipamentos diversos e veículo.

Apae Sapucaí-Mirim
Mais recursos e convênios para pagamentos da equipe técnica e dos 
funcionários.
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Conselho Regional
Circuito das Águas II

Apae Itamonte

Acesso a exames específicos e mais elaborados para conclusão de 
diagnóstico.
Curso de atualização e capacitação em áreas específicas, com facilidade de 
acesso.

Apae Itanhandu Adequações para melhor circulação dos cadeirantes.

Apae São Lourenço Aporte financeiro para ampliação dos atendimentos.

Apae Virgínia

Ampliar carga horária de atendimento.
Aumentar as formas de arrecadação e parcerias para investimento.
Parcerias e convênios.
Buscar outros profissionais como psicólogo, pedagogo, terapeuta 
ocupacional.

Apae Pouso Alto —

Conselho Regional
Circuito das Malhas

Apae Ouro Fino

Aumento de carga horária ou contratação de novos profissionais, a fim de 
suprir a demanda dos alunos e dos pacientes externos.
Investimento em materiais.
Comprometimento e conscientização quanto à importância da presença em 
terapias.

Conselho Regional
Médio São Francisco

Apae Brasília de Minas Materiais adaptados

Apae Cônego Marinho —

Apae Itacarambi
Local amplo e adequado.
Compra de equipamentos e materiais necessários para atendimento da 
demanda.

 Conselho Regional
Noroeste Mineiro

Apae Arinos Ampliação da equipe de saúde com a contratação de mais profissionais.

Apae Guarda-Mor
Contratação de psicólogo e assistente social para atuarem todos os dias em 
nossa escola.

Apae Unaí
Compatibilizar o sistema para registro dos procedimentos, principalmente 
os códigos relacionados aos recém-nascidos.

Apae Urucuia

Adquirir aparelhagem de fisioterapia, para podermos atender nossos alunos 
na própria instituição e construir salas exclusivas para os profissionais 
de saúde, uma vez que temos uma única sala, que é usada por todos os 
profissionais de saúde, em dias alternados.

Conselho Regional
Norte I

Apae Bocaiuva
Construção e aparelhamento da clínica da Apae com espaços adequados 
para cada um dos atendimentos.

Apae Jequitaí —

Apae Olhos D'Água
Aquisição de um consultório odontológico, 
Aquisição de um consultório médico com atendimento de profissionais 
especializados.

Apae Várzea da Palma
Convênio com o município e, também, que o profissional da área de saúde 
preste atendimento dentro da instituição ( Apae).

 Conselho Regional
Norte II

Apae Porteirinha

Convênio com o SUS uma vez que, no município, a instituição é referência 
para atendimento da pessoa com deficiência. 
Aumento da carga horária dos profissionais já existentes, contratação de 
neurologista e médico pediatra já que a instituição não tem condições de 
aumentar essa carga horária com recursos próprios.

Apae Espinosa
Disponibilidade de mais servidores na área ou aumento da carga horária dos 
existentes para ampliar o atendimento.
Curso de aperfeiçoamento na área de neuropediatria.

Apae Jaíba
Melhoria no atendimento da rede pública de saúde, com a disponibilização 
de mais profissionais para a instituição.

Conselho Regional
Sudoeste I

Apae Guapé

Ambiente mais propício aos atendimentos, melhores equipamentos, 
contratação de uma enfermeira para auxiliar nossos alunos, transporte 
adaptado para deficientes físicos, uma vez que possuímos apenas um veículo 
(van).
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Conselho Regional
Sudoeste II

Apae Lavras

Mais recursos financeiros (o SUS não corrige tabela de procedimentos há 
anos). O Estado não contribuía com recursos financeiros. A partir de 2014, a 
SES/MG começou a repassar recursos para o PIPA (Programa de Intervenção 
Precoce Avançado).

Apae Nepomuceno
Financiamento para curso de capacitação e para materiais didáticos, 
pedagógicos, fisioterápicos, odontológicos e de terapia ocupacional.

Apae Candeias Capacitação da equipe, recursos materiais.

Apae Perdões

Ampliação da equipe de atendimento.
Melhoria no material de instrumentalização dos técnicos (brinquedos, 
informática).
Capacitação das equipes.

Conselho Regional
Sul I

Apae Botelhos
Cursos de aprimoramento profissional, recursos financeiros, fortalecimento 
na rede de suporte.

Apae Guaranésia

Conscientização da família sobre a necessidade de parceria nos cuidados 
com a saúde da pessoa com deficiência.
Desenvolvimento, com mais rigor, de um programa de prevenção de 
deficiências no âmbito municipal.
Aumento da carga horária de alguns profissionais.

 Conselho Regional
Sul II

Apae Três Pontas
Ampliação do teto financeiro repassado a instituição, a fim de ampliar a 
equipe clínica e atender a crescente demanda.

Apae Escola de Educação 
Especial José Cândido de 
Oliveira

Convênio com o SUS para disponibilização dos profissionais necessários.

Apae Boa Esperança Aumento da equipe clínica e mais capacitação na área de saúde.

Apae Monsenhor Paulo —

Apae Alfenas
Aumento da rede física, aquisição de equipamentos e aumento de recursos 
financeiros.

Apae Coqueiral Construção de mais dois consultórios, sala de reunião e piscina terapêutica.

Apae Ilicínea
Ampliar os atendimentos para suprir a demanda não só da entidade, mas 
também de outros segmentos que procuram pelos serviços.

Apae Santana da Vargem Aquisição de equipamentos e ampliação da sede.

Apae Varginha
Carga horária maior para atender a demanda do município, pois a FUVAE é 
a única instituição em Varginha com capacidade de realizar uma avaliação 
com equipe multidisciplinar.

Conselho Regional
Triângulo Mineiro I

Apae Araguari
Mais equipamentos e disponibilidade de tempo para aperfeiçoamento da 
equipe técnica.

Apae Araporã Conseguir convênio com o SUS para melhor atender nossos usuários.

Apae Ituiutaba Capacitação e condição de usá-la.

Apae Monte Alegre de 
Minas

Mais recursos financeiros para contratação de mais profissionais para 
atender a nossa demanda de usuários.

Apae Tupaciguara
Melhorar a tecnologia assistiva.
Obter mais recursos financeiros para manter e ampliar os recursos humanos.

Apae Uberlândia
Possibilitar à instituição contratar profissionais habilitados, através de 
convênios ou aumento de subvenção.

Apae Campina Verde Convênio com o SUS, para disponibilização de profissionais.

 Conselho Regional
Triângulo Mineiro II

Apae Iturama Aquisição de equipamentos novos e modernos para a área da saúde.
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 Conselho Regional
Vale da Eletrônica

Apae Pedralva

Faltam: recursos financeiros para aquisição de testes na área de psicologia 
(Visc); profissionais na área da saúde (médico neuropediatra ou psiquiatra 
e dentista); estrutura física adequada; e profissionais para o trabalho em 
oficinas profissionalizantes (cozinha experimental, artesanato, padaria, etc.).

Apae Itajubá
Implantação do CER II.
Aquisição de equipamentos mais atualizados.
Recursos para a contratação de mais profissionais especializados.

Apae Santa Rita do Sapucaí Contratação de mais professores na área da saúde.

Conselho Regional
Vale do Aço I

Apae Barão de Cocais
Criar espaços adequados para cada profissional desenvolver seu trabalho de 
maneira satisfatória.

Apae Bela Vista de Minas
Recursos financeiros.
Acabamento e organização da sala para atendimento fisioterápico.

Apae Nova Era Maior compromisso com o serviço prestado e ampliação do atendimento.

Apae Rio Piracicaba
Ampliar os atendimentos semanais.
Atendimento psicológico uma vez por semana.

Apae Santa Bárbara Aumento da carga horária dos técnicos.

Apae Santa Maria de Itabira

Reafirmar parceria com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde para 
manutenção dos especialistas na área da saúde (terapeuta ocupacional, 
fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo e enfermeiro) e dos demais 
profissionais da saúde.

Apae São Domingos do 
Prata

O atendimento à saúde é realizado de forma satisfatória, mas um terapeuta 
ocupacional é imprescindível para o desenvolvimento das pessoas com 
deficiência.

Apae São Gonçalo do Rio 
Abaixo

Aquisição do certificado do CEBAS, convênio com o SUS, salas de 
especialistas equipadas, mais tecnologia assistiva, mais agilidade nas 
consultas e exames do TFD.

Apae João Monlevade

Garantia de acesso da rede urbana de transporte ao bairro onde está 
localizada a Apae.
Melhoria do fluxo de marcação de consultas com especialistas na rede do SUS.
Contratação de terapeuta ocupacional.

Conselho Regional
Vale do Aço e Rio 

Doce

Apae Coronel Fabriciano Especializações na área e mais equipamento.

Apae Mantena Conferência sobre as deficiências.

Apae Resplendor Maior dedicação dos servidores (não cumprem carga horária).

Apae São Sebastião do Anta

Trabalhar funcionalidade com as crianças.
Buscar independência funcional através de recursos adaptados: jogos 
interativos, trabalho lúdico e oficina.
Proporcionar qualidade de vida.

Apae Governador Valadares Urgente contratação de um neurologista ou psiquiatra ou clínico geral.

 Conselho Regional
Vale do Suaçuí

Apae José Raydan
Seria necessário mais tempo disponível de profissionais no atendimento à 
clientela, e que eles atendessem na Apae.

Conselho Regional
Vale do Mucuri

Apae Teófilo Otoni
Aumento dos recursos financeiros para implantação de atendimentos 
na área de prevenção de deficiência e otimização da referência e da 
contrarreferência com as UBS e com as NAFS.

Apae Malacacheta

Ampliar a carga horária dos profissionais já existentes e contratar assistente 
social, psiquiatra, enfermeiro, terapeuta ocupacional. Propiciar também 
atendimento odontológico com dentista especializado, pois o município não 
oferece o profissional e nem os equipamentos necessários. 
Disponibilizar uma área para construção de pista de equitação para 
o tratamento de equoterapia. Todos os tratamentos aqui citados são 
fundamentais para melhoria da qualidade de vida dos nossos usuários.
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 Conselho Regional
Vale do 

Jequitinhonha

Apae Araçuaí
Contratação de um oficineiro e oferta de modalidades de oficinas para 
atender a variados interesses das pessoas com DI e DM.

Apae Padre Paraíso
Maior acompanhamento dos alunos com toda a equipe e contratação de 
outros profissionais, como: assistente social, psiquiatra, enfermeira, etc.

Apae Pedra Azul
Profissionais conscientes da sua função;
Cursos de capacitação.

 Conselho Regional
Vale do Piranga

Apae Jequeri
Contratação de dois professores;
Aquisição de um veículo maior.

Apae Urucânia
Recursos para aumentar o quadro dos atendimentos clínicos e construção de 
salas para atendimento.

Apae Acaiaca Melhoria da receita da Apae por meio de outras parcerias e convênios.

Conselho Regional
Três Vales

Apae Água Boa
Aumentar a carga horária dos profissionais;
Prédio próprio.

 Conselho Regional
Zona da Mata I

Apae Barbacena Aumento dos recursos.

Apae Carandaí —

Apae Piraúba Aumento de recurso para contratação de outros profissionais.

Apae Rio Pomba
Aumentar o número de profissionais das equipes apaeanas (isso remete 
à questão de recursos para cobertura dos gastos, o que sabemos ser um 
grande gargalo do sistema.)

Apae Senador Firmino
Transporte mais eficaz e famílias mais comprometidas com o tratamento de 
seus filhos.

Apae Ubá
Aumentar o quadro de funcionários nos setores de fisioterapia, terapia 
ocupacional, fonoaudiologia e técnico em enfermagem.

Apae Mercês
Extensão da carga horária e contratação de outros especialistas, com o 
objetivo de ampliar os atendimentos.

Apae Visconde do Rio 
Branco

Recursos para custear cursos de capacitação para o setor e para a 
manutenção de novos programas.

Conselho Regional
Zona da Mata II

Apae Matipó Todos possíveis.

Apae Mutum
Aumento da carga horária semanal dos profissionais da equipe 
multidisciplinar;
Aperfeiçoamento através de cursos em cada área.

Conselho Regional
Zona da Mata III

Apae Carangola

Recursos para melhoria dos atendimentos ao centro de autismo;
Verba para assistência ao centro social ocupacional e ao lar do excepcional 
idoso;
Cursos de qualificação;
Gabinete dentário completo. 

Apae Eugenópolis
Por sermos uma Apae que não tem recursos do governo federal e não é 
credenciada ao SUS, nos limitamos à prestação de serviços clínicos.

Apae Além Paraíba Capacitação para os profissionais.

Apae Cataguases
Recursos financeiros para capacitação de profissionais, para um maior 
investimento em tecnologia assistiva e para expansão dos serviços 
terapêuticos (piscina aquecida para hidroterapia).

Apae Leopoldina
Contratação de mais profissionais para oferecer e realizar, com qualidade, 
o tratamento e o acompanhamento propostos pela equipe de saúde da 
instituição.

Apae Miradouro —

Apae Miraí —

Apae Pirapetinga
Investimento de recurso financeiro em tecnologia assistiva e capacitação 
profissional.

Apae Rosário da Limeira Mais recursos do governo federal.
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Conselho Regional 
Alto Paranaíba I

Apae Rio Paranaíba Ampliação de recursos financeiros e humanos.

Apae Abadia dos Dourados
Seria necessária maior participação das famílias em projetos realizados na 
instituição.

Apae Guimarânia
Parcerias da comunidade na realização de novos projetos, atendendo a nossa 
clientela.

Apae Araxá Mais recursos e condições para visitas domiciliares (condução própria).

Apae Coromandel

Estão sendo providenciados:
Grupo de pais com maior disponibilidade para realizar visitas a outros pais 
menos integrados com o intuito de “trocar experiências” e de aproximá-los 
da instituição;
Parcerias com a comunidade local para investir nas oficinas.

Apae Nova Ponte
Salas e materiais apropriados para oficinas, reuniões, serviços de assistência 
social, triagem, etc.

Apae Ibiá

A Apae tomar a liderança para que a colaboração possa se estabelecer, pois, 
desenvolvendo a colaboração com os pais, a entidade estará mais capacitada 
em sua missão e seu trabalho frente a seus usuários;
Certificar que os pais e usuários sejam ouvidos, dando-lhes oportunidades 
de expressarem seus desejos e percepções;
Entender as necessidades e interesses sociais de seus usuários e sua família.

Conselho Regional 
Alto Paranaíba II

Apae Patos de Minas

Melhorias em geral para execução do serviço;
Contratação de mais profissionais para o referenciamento do mesmo 
serviço;
Capacitações específicas na área de assistência social;
Disponibilização de veículo para execução das visitas domiciliares.

Apae Santa Rosa da Serra
Ter em nosso quadro profissional assistente social; 
Promover meios de angariar mais recursos financeiros.

Apae São Gonçalo do 
Abaeté

Recursos próprios ou parceria através do Estado, para dar atendimento a 
esses usuários.

Conselho Regional 
Alto do Rio Pardo

Apae Taiobeiras
Um profissional dentro da nossa instituição para fazer os acompanhamentos 
necessários.

 Conselho Regional 
Campo das 
Vertentes

Apae Entre Rios de Minas A possibilidade de desenvolver nossos projetos conforme relatado acima.

Apae Madre de Deus de 
Minas

—

Apae Nazareno —

Apae Ritápolis

Seria necessário enfrentar um dos maiores desafios para a rede Apae: a 
população idosa, que deve ter espaço privilegiado na criação de serviços. 
Muitos usuários da Apae encontram-se em processo de envelhecimento. 
Observa-se, cada vez mais, pais idosos cuidando de filhos idosos com 
deficiência.

Conselho Regional 
Centro I

Apae Itabirito Contratação de mais profissionais da área.

Apae Mariana

Disponibilidade de condução e motorista para realizar as visitas com horário fixo;
Ações da rede socioassistencial e da saúde do município, priorizadas para 
atender a demanda das pessoas com necessidades especiais;
Através de projetos voltados para as famílias, mostrar que, além de 
importante, é necessário ter a participação delas para o desenvolvimento 
dos alunos.

Apae Ouro Branco
Maior quantidade de funcionários, devido a grande demanda existente e 
verba para remuneração desses funcionários.

Apae Piranga
Profissionais com carga horária compatível com o mercado de trabalho, 
prestando serviços à Apae.

Apae Conselheiro Lafaiete Aquisição de um veículo de pequeno porte.

Apae Senhora de Oliveira
Apoio à família: informar, esclarecer e encaminhar as famílias sobre as 
políticas sociais (serviços, programas e benefícios).
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Conselho Regional
Centro II

Apae Serro Contratação de profissional, espaço físico apropriado e financeiro.

Apae Sete Lagoas
Proporcionar capacitações periódicas, reformar e ampliar o auditório da 
instituição, adequar os recursos tecnológicos e adquirir veículo próprio para 
o setor.

Conselho Regional
Centro IV

Apae Betim

Ampliação do quadro de profissionais do serviço social já que a Apae 
Betim possui três unidades e apenas um profissional é insuficiente para a 
realização dos serviços;
Atender a demanda reprimida.

Apae Itaguara Intensificar as visitas familiares e firmar convênios e parcerias.

Apae Juatuba Aumento do espaço físico e capacitação dos profissionais envolvidos.

Apae Passa Tempo Contratar um profissional da área para atender somente a Apae.

Apae Piracema
Oferecimento de cursos periódicos e específicos para os funcionários da 
instituição extensivos aos pais e familiares.

Apae Crucilândia

Viabilizar a capacitação e especialização profissional;
Manter convênio com o Estado;
Menos burocracia nos serviços públicos e mais eficiência;
Menos desigualdade social e melhor distribuição de rendas;
Mais leis que beneficiem os portadores de deficiências;
Mais pesquisas, análises, mudanças;
Mais campanhas, manifestações e mobilização.

Apae Piedade dos Gerais —

 Conselho Regional
Centro V

Apae Capim Branco Contratação de uma profissional habilitada.

Apae Matozinhos
Mais recursos financeiros;
Participação ativa das famílias;
Aumento da carga horária do técnico.

Apae Pedro Leopoldo
Fortalecer os vínculos familiares, tentando fazer com que as famílias sejam 
mais presentes nos eventos e no cotidiano da instituição.

Apae Raposos

A Prefeitura Municipal de Raposos paga anualmente R$ 7.500,oo por aluno 
à Faenol em Nova Lima e R$ 2.500,00 por aluno à Apae de Raposos. Se 
o convênio acordasse o valor de R$ 7.500,00 por aluno ao ano, a Apae 
certamente complicaria a assistência aos seus alunos.

Apae Santa Luzia Espaço físico e recursos financeiros.

Apae Prudente de Morais Contratação de uma assistente social.

 Conselho Regional
Centro-Oeste I

Apae Japaraíba —

Apae Divinópolis Disponibilidade de espaço físico e recursos humanos.

Apae Lagoa da Prata

Capacitação na área da legislação para pessoa com deficiência;
Promoção da legislação;
Campanha estadual sobre a inclusão das pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho.

Apae Bambuí
Fortalecer o vínculo familiar e as relações afetivas, criando oportunidades e 
potencializando a família, de forma a encontrar respostas mais aproximadas 
das suas reais necessidades.

Apae Iguatama —

Apae Oliveira
Mudança na legislação vigente (Loas) no que diz respeito ao percentual per-
capta atual para ampliação do público com perfil para o BPC.

Apae Pains
Projeto Escola de Pais. Para que esse projeto tenha um bom trabalho e 
para que os pais tenham mais conhecimento e um acompanhamento mais 
intenso de seu filho no ambiente escolar.
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Conselho Regional
Centro-Oeste II

Apae Leandro Ferreira Maior apoio da prefeitura.

Apae Martinho Campos
Recursos materiais;
Recursos humanos;
Fisioterapia intensiva.

Apae Morada Nova de 
Minas

—

Apae Paineiras
Contratação de uma profissional de assistência social para atendimento 
diário na entidade.

Apae Papagaios Contratação de profissionais.

Apae Pará de Minas
Capacitação continuada dos profissionais envolvidos e adequação do espaço 
físico.

Apae Pitangui —

 Conselho Regional
Centro-Oeste III

Apae Araújos
Contratação de novos profissionais e construção de novas salas para 
atendimento.

Apae Campos Altos

Trabalho mais voltado para a família com acompanhamento sistemático e 
conclusão dos mesmos nos atendimentos e serviços desenvolvidos na Apae; 
Participação nas reuniões de rede das políticas públicas para discussão de 
casos e encaminhamentos necessários.

Apae Luz Contratação de uma assistente social.

Conselho Regional
Circuito das Águas I

Apae Campanha Transporte. 

Apae Conceição do Rio 
Verde

Mais recursos para contratação de profissionais como médicos e técnicos.

Apae Aiuruoca

Receber convênio do governo (estadual ou federal) para sanar tais 
dificuldades.
obs.: o município tem feito transporte, alimentação e cessão de vários 
profissionais.

Apae Lambari
Elaborar novos programas de incentivo aos pais para efetivar sua 
participação no dia a dia da instituição.

Apae Liberdade

Mais integração entre as instituições do município com a Apae e, da mesma 
forma, com as famílias;
Recursos financeiros específicos para o desenvolvimento e a manutenção de 
projetos.

Apae Três Corações —

Apae Cambuquira Veículo para transporte.

Apae Sapucaí-Mirim Mais recursos materiais e humanos.

Conselho Regional
Circuito das Águas II

Apae Itamonte
Busca de uma parceria mais efetiva com as famílias para alcance de maior 
comprometimento delas mesmas.

Apae Itanhandu Participação em cursos de atualização em deficiências.

Apae São Lourenço
Aporte financeiro para contratação de profissionais para gestor dos 
programas.

Apae Virgínia
Colocar em prática esta área de atuação, meta existente no Plano Operativo 
2014.

Apae Pouso Alto —

Conselho Regional
Circuito das Malhas

Apae Ouro Fino
Um constante trabalho de conscientização para fortalecimento dos vínculos 
familiares.

Conselho Regional
Médio São Francisco

Apae Brasília de Minas Materiais adequados para uso.

Apae Cônego Marinho —

Apae Itacarambi —
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 Conselho Regional
Noroeste Mineiro

Apae Arinos Ampliação da participação das famílias.

Apae Guarda-Mor Contratação do profissional para atendimento todos os dias.

Apae Unaí Sala específica para atendimentos em grupo.

Apae Urucuia
Contratar uma assistente social exclusiva para a Apae (não dispomos de 
condições para tal no momento);
Melhorar a estrutura, fazendo ampliação.

Conselho Regional
Norte I

Apae Bocaiuva
Qualificação do corpo técnico através de cursos de formação continuada;
Transporte específico para realização de visitas domiciliares.

Apae Jequitaí —

Apae Olhos D'Água —

Apae Várzea da Palma Parceria entre a Secretaria de Assistência Social e a prefeitura.

 Conselho Regional
Norte II

Apae Porteirinha Contratação de mais uma assistente social e um psicólogo.

Apae Espinosa
Mais profissionais para compor a equipe multiprofissional;
Recursos financeiros;
Mais envolvimento pela rede referência no município.

Apae Jaíba
Atendimento psicossocial;
Atendimento à comunidade externa.

Conselho Regional
Sudoeste I

Apae Guapé Contratação de um profissional da área.

Conselho Regional
Sudoeste II

Apae Lavras
Impressão de cartilhas práticas para conhecimento e acesso aos direitos 
sociais, bem como utilização de mecanismos legais e públicos para fazer 
valerem os direitos.

Apae Nepomuceno Financiamento para capacitação de trabalho em grupo e recursos materiais.

Apae Candeias Efetivação na garantia de direitos e fortalecimento do trabalho em rede.

Apae Perdões

Cursos de capacitação; 
Aumento no repasse do recursos financeiros da assistencia social (desde 
1993 recebemos o mesmo valor, ou seja, R$ 1.033,23);
Conseguir maior vínculo, participação e comprometimento da família.

Conselho Regional
Sul I

Apae Botelhos Parcerias com empresas para geração de rendas e recursos.

Apae Guaranésia

Aumento de carga horária da profissional técnica da área;
Maiores possibilidades financeiras para promoção de programas e eventos 
que visam ao estreitamento de vínculos com a entidade e o fortaleciemnto 
das famílias.
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 Conselho Regional
Sul II

Apae Três Pontas
Continuidade e aprimoramento dos programas já desenvolvidos para melhor 
atender as famílias em vulnerabilidade social.

Apae Escola de Educação 
Especial José Cândido de 
Oliveira

Material de informática adaptado, mesas adaptadas e cadeiras de rodas 
adaptadas.

Apae Boa Esperança
Aumento do vínculo entre família e instituição e maior esclarecimento as 
famílias sobre projetos desenvolvidos e serviços ofertados.

Apae Monsenhor Paulo Mobilização e conscientização das famílias.

Apae Alfenas

Fortalecimento da rede socioassistencial;
Capacitação dos profissionais;
Instrumentalizar os técnicos;
Aumento de profissionais para atendimento da demanda externa.

Apae Coqueiral

Maior conscientização das famílias sobre sua importância na participação 
efetiva nos programas desenvolvidos para a “família”, para que isso reflita no 
desenvolvimento de seu filho/irmão/curatelado/tutelado e outros, dentro e 
fora da instituição Apae.

Apae Ilicínea
Uma assistente social somente para atender aos alunos e às famílias da 
Apae.

Apae Santana da Vargem
Aquisição de equipamentos e mobiliários, ampliação do espaço físico e 
contratação de profissionais.

Apae Varginha —

Conselho Regional
Triângulo Mineiro I

Apae Araguari
Espaço e equipamentos adequados – mão de obra.  
Pré-disposição das famílias a se capacitarem.

Apae Araporã —

Apae Ituiutaba —

Apae Monte Alegre de 
Minas

Criar um espaço de debate onde os pais e profissionais possam alinhar 
experiências da vida diária com os atendimentos propostos, para, assim, 
otimizar trabalhos/resultados.

Apae Tupaciguara Recurso financeiro para contratação de outra assistente social.

Apae Uberlândia Contratação de uma assistente social e/ou psicóloga.

Apae Campina Verde

Identificar o acompanhamento psicopedagógico, de saúde e assistência 
social com as famílias.
Introduzir as famílias na Apae para participação intensiva e extensiva 
cotidiana nas atividades desenvolvidas nas áreas multidisciplinares e nos 
eventos sociais para recursos de sustentação.

 Conselho Regional
Triângulo Mineiro II

Apae Iturama
Recursos financeiros para financiar os programas e projetos que envolvam as 
famílias.

 Conselho Regional
Vale da Eletrônica

Apae Pedralva
A efetivação do atendimento socioassistencial a ser realizado diretamente 
na instituição.

Apae Itajubá
Eficiência na comunicação, no trabalho em rede e mais participação dos 
representantes governamentais, particular e sociedade civil nos conselhos.

Apae Santa Rita do Sapucaí
Atrair os pais e familiares, para que esses vislumbrem as oportunidades de 
mudança oferecidas pela instituição.
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Conselho Regional
Vale do Aço I

Apae Barão de Cocais Está de acordo.

Apae Bela Vista de Minas Recursos audiovisuais e recursos materiais.

Apae Nova Era
Ampliação da carga horária da assistente social e aquisição de veículo para 
realização de visitas domiciliares.

Apae Rio Piracicaba Contratação de profissional da assistência social.

Apae Santa Bárbara Aumento da carga horária dos técnicos.

Apae Santa Maria de Itabira
Captar recursos para contratação e manutenção de um profissional da área 
de assistência social.

Apae São Domingos do 
Prata

Aquisição de um veículo.

Apae São Gonçalo do Rio 
Abaixo

Contratação de recursos humanos dentro da área específica e captação 
de recursos financeiros. Outros aprimoramentos virão com o término da 
construção da sede da entidade.

Apae João Monlevade

Maior número de técnicos na área da assitência social e terapia ocupacional 
para um acompanhamento sistemático das famílias e do usuário e maior 
divulgação da proposta de colocação no mercado de trabalho nas empresas 
locais.

Conselho Regional
Vale do Aço e Rio 

Doce

Apae Coronel Fabriciano Melhoria nos instrumentos de trabalho do assistente social.

Apae Mantena Capacitação em programas de direitos das pessoas com deficiência.

Apae Resplendor —

Apae São Sebastião do Anta
Trabalhar com as famílias: acompanhamento e interação e aceitação dos 
familiares das pessoas com deficiência intelectual.

Apae Governador Valadares Aumentar o número de profissionais para cada setor de atendimento.

 Conselho Regional
Vale do Suaçuí

Apae José Raydan
Seria necessário mais tempo disponível desses profissionais no atendimento 
à clientela.

Conselho Regional
Vale do Mucuri

Apae Teófilo Otoni

Criação de um “Centro Dia” em nosso município para minimizar a situação 
de vulnerabilidade, garantindo o exercício da função protetiva da família;
Implantação de programas para efetivação do envelhecimento saudável;
Atendimento às demandas do usuário fora da faixa etária escolar;
Ampliação da equipe de apoio ao serviço de assistência social (motorista, 
secretário, educador social, educador físico, musicoterapeuta, professor de 
trabalhos manuais);
Custeio de eventos direcionados à divulgação de direitos e ações de 
proteção à pessoa com deficiência;
Maior eficiência nas respostas aos encaminhamentos realizados aos órgãos 
de serviços de proteção e defesa da pessoa com deficiência;
Implantação de programas para efetivação de assistência domiciliar aos 
usuários com saúde fragilizada, mobilidade reduzida e com cuidadores com 
estado emocional abalado.

Apae Malacacheta
Contratação do assistente social e suporte da assistência social, fazendo 
valer os direitos da pessoa com deficiência.

 Conselho Regional
Vale do 

Jequitinhonha

Apae Araçuaí

Ampliação do espaço físico oficineiro e material necessário para 
desenvolvimento de oficinas para alunos e familiares; e ampliação da carga 
horária do profissional de serviço social, a fim de otimizar o atendimento 
oferecido na instituição.

Apae Padre Paraíso Contratação de um profissional.

Apae Pedra Azul —

 Conselho Regional
Vale do Piranga

Apae Jequeri Recursos financeiros.

Apae Urucânia Ter um profissional na área de assistência social.

Apae Acaiaca —

Conselho Regional
Três Vales

Apae Água Boa
Construção de um espaço próprio.
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 Conselho Regional
Zona da Mata I

Apae Barbacena

Financiamento próprio;
Rede de serviços socioassistenciais mais organizada e preparada para 
receber as pessoas com deficiência;
Capacitação do MDS/Suas para organização dos serviços da rede 
(entidades).

Apae Carandaí —

Apae Piraúba Aumento de recurso para contratação de outros profissionais.

Apae Rio Pomba
Intensificar o trabalho educativo junto aos familiares dos usuários e também 
junto à comunidade para ampliar a participação deles nas atividades e ações 
promovidas pela instituição.

Apae Senador Firmino
Maior comprometimento familiar; melhor rede socioassistencial de 
atendimento para crianças, adolescentes e adultos com deficiência; agilidade 
da Justiça.

Apae Ubá

Promover parcerias com órgãos governamentais e empresas para o 
desenvolvimento de cursos de capacitação profissional;
Fortalecer o trabalho em rede por meio de órgãos públicos, conselhos 
tutelares, secretarias, vara da infância e juventude e outros;
Intensificar os trabalhos com as famílias, fortalecendo os núcleos para 
preservar os vínculos existentes;
Dar continuidade às técnicas de reabilitação motora, melhorando o acesso 
às famílias com dificuldades motoras;
Buscar projetos para ampliar o financiamento dos programas de assistência 
para alunos acima de 15 (quinze) anos;
Aumentar o número de visitas domiciliares para apoio necessário à melhoria 
da qualidade de vida;
Promover reuniões periódicas para aprimoramento terapêutico dos 
profissionais por meio de cursos teóricos e práticos.

Apae Mercês Contratação de um assistente social para coordenar os programas.

Apae Visconde do Rio 
Branco

Ampliar a carga horária de profissionais do setor social;
Recursos para custear cursos de capacitação para o setor ;
Recursos para a manutenção dos programas com previsão de ofertas.

Conselho Regional
Zona da Mata II

Apae Matipó —

Apae Mutum

Promover maior abertura para as famílias reconhecerem os avanços e 
potencialidades de seus filhos;
Realizar a avaliação multidimensional de todos os alunos; e alcançar, na 
área da saúde, melhoria na qualidade dos serviços prestados por meio dos 
equipamentos adquiridos em 2013.

Conselho Regional
Zona da Mata III

Apae Carangola —

Apae Eugenópolis
Temos um grupo clínico bastante sincronizado para estas atividades, porém 
com pouca carga horária para tais prestações de serviços.

Apae Além Paraíba Mais capacitação no município.

Apae Cataguases Recursos financeiros para capacitação de profissionais.

Apae Leopoldina Capacitação dos recursos humanos.

Apae Miradouro —

Apae Miraí —

Apae Pirapetinga Maior ênfase no contexto sociofamiliar.

Apae Rosário da Limeira —
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Conselho Regional 
Alto Paranaíba I

Apae Rio Paranaíba A jornada deveria ser estendida para mais dias na semana.

Apae Abadia dos Dourados
A jornada de aula dos professores é de 4h20min em sala de aula, 2h de 
atividades de Módulo II e 3h de atividades extraclasse.

Apae Guimarânia —

Apae Araxá
Consideramos que a contratação de mais profissionais possibilitará maior 
número de atendimentos aos usuários.

Apae Coromandel —

Apae Nova Ponte —

Apae Ibiá
Devido à deficiência de alguns alunos, é necessário que haja mais 
profissionais que dediquem um atendimento mais individual à criança.

Conselho Regional 
Alto Paranaíba II

Apae Patos de Minas —

Apae Santa Rosa da Serra —

Apae São Gonçalo do 
Abaeté

Faltam atendimentos complementares para proporcionar atendimento de 
qualidade aos nossos usuários. Ex.: fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta 
ocupacional, profissional para atendimento da equoterapia.

Conselho Regional 
Alto do Rio Pardo

Apae Taiobeiras
—

 Conselho Regional 
Campo das 
Vertentes

Apae Entre Rios de Minas
Conforme explicado nas questões anteriores, necessitamos de professores 
assistentes, profissionais de saúde e assistência social e profissionais para 
desenvolvimento de projetos.

Apae Madre de Deus de 
Minas

Para melhor atendimento clínico seriam necessárias mais horas, mas não 
temos como pagar.

Apae Nazareno —

Apae Ritápolis —

Conselho Regional 
Centro I

Apae Itabirito
Pensamos que, pela proposta da escola e pela legislação vigente, não temos 
como intervir na carga horária do professor.

Apae Mariana Resposta no item 2.2.

Apae Ouro Branco Alguns funcionários têm cargo da prefeitura e do Estado.

Apae Piranga
Os funcionários da área de saúde cedidos pela prefeitura atendem da 
seguinte forma: fonoaudióloga e psicóloga atendem 8 h por semana, e os 
demais profissionais atendem 4 h por semana, nas segundas-feiras.

Apae Conselheiro Lafaiete —

Apae Senhora de Oliveira —

Conselho Regional
Centro II

Apae Serro

Devido ao número de alunos comprometidos e necessitados de apoio 
(extensivo e generalizado), o número de profissionais (saúde e educação) 
não atende à demanda atual. A carga horária (4 horas semanais) dos 
profissionais da saúde cedidos pelo município, por sua vez, é insuficiente 
para que os atendimentos sejam eficazes e de qualidade.

Apae Sete Lagoas
Atualmente os professores cumprem 5 horas semanais, sendo 2 h de 
módulo e 3 h de trabalhos extraclasse, por exigência curricular.

Conselho Regional
Centro IV

Apae Betim
A demanda reprimida e as necessidades relacionadas à operacionalização 
dos serviços superam o número de profissionais existentes.

Apae Itaguara —

Apae Juatuba —

Apae Passa Tempo
Devido ao espaço físico inadequado, não podemos disponibilizar horário 
integral para os alunos.

Apae Piracema —

Apae Crucilândia —

Apae Piedade dos Gerais —
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 Conselho Regional
Centro V

Apae Capim Branco
Havendo condições para contratação de mais profissionais, pode-se 
estender a jornada para tempo integral com turno e contraturno . No 
contraturno, trabalhariam nas oficinas aprendendo um ofício.

Apae Matozinhos —

Apae Pedro Leopoldo

A carga horária dos profissionais é insuficiente para os serviços e 
atendimentos prestados na instituição. Atender bem gera resultados 
positivos e contribui para melhorar os parâmetros de análise avaliativa 
das dimensões institucionais: atenção integral à pessoa com deficiência, 
fortalecimento das famílias, articulação das ações de mobilização social, 
garantia e defesa dos direitos da pessoa com deficiência, sustentabilidade 
institucional.

Apae Raposos
Havendo condições para contratação de mais profissionais pode-se 
estender a jornada para tempo integral com turno e contraturno . No 
contraturno, trabalhariam nas oficinas aprendendo um ofício.

Apae Santa Luzia
Visto que, atualmente, o número de profissionais é insuficiente, a jornada 
de trabalho diária não é suficiente para o adequado atendimento dos 
usuários.

Apae Prudente de Morais —

 Conselho Regional
Centro-Oeste I

Apae Japaraíba
Além dos professores cumprirem a carga horária, eles cumprem uma carga 
horária exigida pela nova legislação.

Apae Divinópolis —

Apae Lagoa da Prata
Há uma necessidade de aumento do número de profissionais e 
especialidades para atender as solicitações e ampliar a prestação de 
serviços.

Apae Bambuí Carga horária de 8 h diárias.

Apae Iguatama Em relação aos professores, sim.

Apae Oliveira
Nossos atendimentos especializados são apenas de 30 minutos para cada 
paciente, o que se torna uma dificuldade visível para o desenvolvimento do 
paciente.

Apae Pains —

Conselho Regional
Centro-Oeste II

Apae Leandro Ferreira —

Apae Martinho Campos —

Apae Morada Nova de 
Minas

Aumento da carga horária da equipe técnica.

Apae Paineiras —

Apae Papagaios Na área técnica, de saúde e de assistência social.

Apae Pará de Minas —

Apae Pitangui —

 Conselho Regional
Centro-Oeste III

Apae Araújos —

Apae Campos Altos
O atendimento dos profissionais da saúde e de assistência social, é 
insuficiente para a demanda dos usuários.

Apae Luz Não possuímos recursos humanos na área da assistência social.
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Conselho Regional
Circuito das Águas I

Apae Campanha —

Apae Conceição do Rio 
Verde

O ideal seria a presença dos profissionais da área da saúde mais de um 
dia na entidade, além da possibilidade de contratação de outros que não 
possuímos. O motivo é sempre o mesmo: falta de recursos financeiros.

Apae Aiuruoca A defasagem mais gritante é na área da assistência social e da saúde.

Apae Lambari
Carga horária do professor: 4h20 em sala/dia, 2h de reunião/semanal e 3h 
de extensão curricular/semanal.

Apae Liberdade
Na área de saúde seria necessário aumentar a carga horária de todos os 
profissionais para melhor atendimento.

Apae Três Corações
Os profissionais cedidos pela Secretaria de Estado de Educação já cumprem 
a carga horária estabelecida por essa secretaria.

Apae Cambuquira

Apae Sapucaí-Mirim
Seria necessário aumentar a carga horária de cada um dos técnicos, 
e, no momento, a entidade não possui recursos financeiros para esse 
procedimento.

Conselho Regional
Circuito das Águas II

Apae Itamonte
Faltam recursos financeiros para contratação e aumento da jornada 
de trabalho da equipe multidisciplinar, o que prejudica o atendimento 
adequado de melhor qualidade que já é oferecido pela entidade.

Apae Itanhandu —

Apae São Lourenço —

Apae Virgínia Meta: ampliar carga horária de alguns setores.

Apae Pouso Alto —

Conselho Regional
Circuito das Malhas

Apae Ouro Fino
Temos um número de profissionais adequados, porém com carga horária 
incompatível (recursos SUS/MG insuficientes).

Conselho Regional
Médio São Francisco

Apae Brasília de Minas —

Apae Cônego Marinho —

Apae Itacarambi —

 Conselho Regional
Noroeste Mineiro

Apae Arinos

Atualmente, a instituição tem recebido alunos com comprometimentos 
globais (TID e deficiências múltiplas) que necessitam de intenso apoio 
na realização das atividades de vida diária e prática, assim como de 
comunicação e acadêmica. 

Apae Guarda-Mor

Em parceria com a prefeitura, foram cedidos para a Apae um fisioterapeuta, 
um fonoaudiólogo, um psicólogo e um assistente social com carga horária 
semanal de 4h. No entanto, seria necessária a presença de um psicólogo e 
de um assistente social todos os dias para atender nossa demanda.

Apae Unaí —

Apae Urucuia

Necessitamos de um professor de educação física e outro de arte, bem 
como de uma fonoaudióloga, uma vez que não temos mais esse profissional. 
A jornada de trabalho dos professores é suficiente, mas a da equipe de 
saúde é insuficiente.

Conselho Regional
Norte I

Apae Bocaiuva
Muitos projetos e atividades que poderiam ser desenvolvidos para melhorar 
o atendimento dos usuários não o são por falta de profissionais.

Apae Jequitaí —

Apae Olhos D'Água —

Apae Várzea da Palma
O número de professores deveria ser maior, pois há alunos de atendimento 
individual, como autista e hiperativo. Ou deveria haver serviço de monitoria 
na sala de aula como apoio.

 Conselho Regional
Norte II

Apae Porteirinha
A carga horária atual permite atendimento com frequência insuficiente. 
Seria necessário que cada usuário recebesse atendimento com maior 
frequência.

Apae Espinosa —

Apae Jaíba —
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Conselho Regional
Sudoeste I

Apae Guapé
—

Conselho Regional
Sudoeste II

Apae Lavras —

Apae Nepomuceno —

Apae Candeias —

Apae Perdões —

Conselho Regional
Sul I

Apae Botelhos
Carga horária da equipe técnica é insuficiente devido à demanda dos 
deficientes e à falta de recursos financeiros.

Apae Guaranésia
A jornada de trabalho diária dos profissionais é suficiente para o 
atendimento, porém o aumento de profissionais ou da carga horária 
semanal pode agregar melhor qualidade na oferta dos serviços.

 Conselho Regional
Sul II

Apae Três Pontas —

Apae Escola de Educação 
Especial José Cândido de 
Oliveira

Falta profissional de educação física.

Apae Boa Esperança —

Apae Monsenhor Paulo A carga horária acima se refere aos professores.

Apae Alfenas

Apae Coqueiral Se pudéssemos, todos cumpririam 30 h. O atendimento seria perfeito.

Apae Ilicínea —

Apae Santana da Vargem —

Apae Varginha —

Conselho Regional
Triângulo Mineiro I

Apae Araguari
Temos lista de espera, pois não conseguimos atender a todos que procuram 
a instituição e que necessitam de atendimento.

Apae Araporã
Empenham seu papel com muito compromisso usando até o módulo 
quando preciso.

Apae Ituiutaba —

Apae Monte Alegre de 
Minas

—

Apae Tupaciguara

Trabalhamos com um público, na maioria das vezes, muito comprometido, 
que necessita de apoio e intervenção clínica permanente. 
Em nossa unidade, desenvolvemos o programa Casa-Lar com 14 pessoas, do 
sexo masculino, de 25 a 62 anos. O acompanhamento é de 24 h.

Apae Uberlândia —

Apae Campina Verde
Por enquanto, esse horário é adequado para escolaridade. Assim que a Apae 
conseguir uma oficina no contraturno, teremos que adequar tudo.

 Conselho Regional
Triângulo Mineiro II

Apae Iturama

Na estimativa “professor”, considerar: dois professores regentes, um 
professor de educação física, um professor de arte.
Na estimativa na área de saúde, considerar: dois fisioterapeutas, um 
terapeuta ocupacional, um psiquiatra, um psicólogo e um clínico geral.

 Conselho Regional
Vale da Eletrônica

Apae Pedralva —

Apae Itajubá Cumprem Módulo II na instituição (2 h).

Apae Santa Rita do Sapucaí —
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Conselho Regional
Vale do Aço I

Apae Barão de Cocais
Para realizarmos bem as atividades da oficina pedagógica da escola, 
precisaríamos trabalhar em horário integral e, por motivo financeiro, a 
escola só funciona em um horário (vespertino).

Apae Bela Vista de Minas —

Apae Nova Era —

Apae Rio Piracicaba —

Apae Santa Bárbara —

Apae Santa Maria de Itabira —

Apae São Domingos do 
Prata

A carência se encontra no número de profissionais.

Apae São Gonçalo do Rio 
Abaixo

—

Apae João Monlevade
Um terapeuta ocupacional e um assitente social não são suficientes para os 
atendimentos.

Conselho Regional
Vale do Aço e Rio 

Doce

Apae Coronel Fabriciano A instituição funciona em dois turnos.

Apae Mantena —

Apae Resplendor

Quanto aos profissionais da educação, a carga horária é suficiente.
Já em relação aos profissionais da área de saúde, o tempo disponibilizado 
ao atendimento dos alunos é insatisfatório. O atendimento dos usuários do 
SUS também deixa a desejar.
Não existe convênio entre a Apae e a Secretaria de Saúde.

Apae São Sebastião do Anta —

Apae Governador Valadares
A jornada de trabalho, é suficiente. Mas a quantidade de profissionais 
necessita de aumento.

 Conselho Regional
Vale do Suaçuí

Apae José Raydan
A jornada de trabalho diária dos profissionais nunca foi suficiente para o 
adequado atendimento dos usuários, mas é melhor tê-los em pouco tempo 
do que não tê-los.

Conselho Regional
Vale do Mucuri

Apae Teófilo Otoni —

Apae Malacacheta A jornada de trabalho é necessária, mas a quantidade insuficiente.

 Conselho Regional
Vale do 

Jequitinhonha

Apae Araçuaí
Não conseguimos realizar todas as atividades necessárias no programa de 
qualidade de vida e envelhecimento com os maiores de 14 anos-oficinas.

Apae Padre Paraíso Para atender aos alunos, sim; mas, para preparação do seu trabalho, não.

Apae Pedra Azul —

 Conselho Regional
Vale do Piranga

Apae Jequeri —

Apae Urucânia —

Apae Acaiaca
Como a Apae de Acaiaca não é escola, os professores são contratados 
para a realização de oficinas que trabalham artesanato, autogestão e 
autodefensoria.

Conselho Regional
Três Vales

Apae Água Boa
—

 Conselho Regional
Zona da Mata I

Apae Barbacena —

Apae Carandaí —

Apae Piraúba Aumento de recurso para contração de novos profissionais.

Apae Rio Pomba —

Apae Senador Firmino —

Apae Ubá
Na área da saúde, a demanda de atendimentos a pacientes requer um 
número superior de horas de trabalho dos profissionais já existentes, além 
da necessidade de contratação de novos.

Apae Mercês —

Apae Visconde do Rio 
Branco

SAÚDE: Necessitamos de mais profissionais na área de terapia ocupacional 
e fonoaudiologia. Dois motivos acarretam essa insuficiência: falta do 
profissional na região e de recurso financeiro.
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Conselho Regional
Zona da Mata II

Apae Matipó —

Apae Mutum
Existe a real necessidade de contratação de, pelo menos, mais um 
profissional nas áreas de saúde e assistência social.

Conselho Regional
Zona da Mata III

Apae Carangola —

Apae Eugenópolis

Fazemos o possível e o impossível para atender o nosso público, mas 
ainda fica a desejar devido ao grande número de crianças. Além disso, 
profissionais especializados e professores não são suficientes para atender 
o número de crianças dependentes.

Apae Além Paraíba Por haver dois turnos, a jornada é suficiente.

Apae Cataguases —

Apae Leopoldina
Os profissionais cumprem a carga horária extracurricular. Alguns alunos 
ficam em período integral.

Apae Miradouro —

Apae Miraí —

Apae Pirapetinga —

Apae Rosário da Limeira Acréscimo de tempo de atendimento.

Circunscrição Instituição Descrição das deficiências identificadas (capacitação)

Conselho Regional 
Alto Paranaíba I

Apae Rio Paranaíba
Existem vários cursos que são ofertados para professores da escola comum 
e que não são oferecidos aos professores que atuam nas Apaes.

Apae Abadia dos Dourados
Legislação específica para a educação especial (Matriz Curricular);
Cursos de capacitação promovidos pela Secretaria de Estado de Educação 
do Estado de Minas Gerais, voltados para a educação especial.

Apae Guimarânia —

Apae Araxá —

Apae Coromandel
Os profissionais sempre buscam qualificação, porém com recursos próprios. 
Há necessidade de um investimento maior por parte da Federação ou do 
Estado na capacitação desses profissionais.

Apae Nova Ponte
Especialização nas áreas de autismo, deficiências intelectuais múltiplas, 
síndrome de down, síndrome de pompe e paralisias parciais e múltiplas.

Apae Ibiá
Falta de cursos de aperfeiçoamento para atendimento do autista, libras, 
braile e educação profissional.

Conselho Regional 
Alto Paranaíba II

Apae Patos de Minas
Falta de recursos financeiros para capacitar os profissionais nas diversas 
áreas.

Apae Santa Rosa da Serra
Os professores necessitam cada vez mais de capacitação para aprimorar 
seus conhecimentos e para melhor trabalhar com alunos.

Apae São Gonçalo do 
Abaeté

Proporcionar capacitação presencial dentro da instituição, facilitando a 
participação dos profissionais. De acordo com os cursos propostos pela 
Federação e pela Uniapae, os profissionais estão se capacitando.

Conselho Regional 
Alto do Rio Pardo

Apae Taiobeiras
Estar sempre aprimorando o conhecimento, mesmo porque, com as 
constantes pesquisas, devemos nos atualizar.

 Conselho Regional 
Campo das 
Vertentes

Apae Entre Rios de Minas

O professor de Apae se capacita com recursos próprios. É exigido desses 
profissionais que façam cursos de libras, braille, deficiência mental, 
comunicação alternativa, mobilidade e acessibilidade, entre outros. Quando 
algum curso é oferecido gratuitamente, o professor não tem como fazê-lo, 
pois é fora do município e o profissional não tem abono dos dias de trabalho.

Apae Madre de Deus de 
Minas

Necessitamos de mais recursos financeiros para melhorar o atendimento 
clínico e o educacional.

Apae Nazareno
Os valores dos cursos de capacitação oferecidos são muito elevados.
Ausência do funcionário. A instituição não tem condições de pagar 
professores substitutos.

Apae Ritápolis —
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Conselho Regional 
Centro I

Apae Itabirito

As ações são proporcionais ao recurso financeiro disponível para 
empregarmos em capacitação. O recurso não é suficiente . 
Os cursos de especialização são muito caros, e a formação continuada 
também é muito cara. A entidade não dispõe de recursos financeiros para 
investir nessa modalidade.

Apae Mariana

Entendemos por formação continuada os encontros de profissionais para 
aquisição de novos conhecimentos sobre um tema específico, a discussão 
de casos ou outras metodologias. Isso não existe em nosso conselho. 
Realmente é uma grande deficiência, considerando que, em se tratando de 
ensino especial, seria uma forma de adquirirmos conhecimentos baseados 
em troca de experiências, o que seria um rico instrumento a ser utilizado 
nas salas de aula, resultando em trabalho de qualidade. O que temos são 
cursos on-line, muito ricos e pertinentes ao nosso trabalho, mas não os 
consideramos como capacitação.

Apae Ouro Branco
O preço dos cursos oferecidos para capacitação muitas vezes não são 
acessíveis a todos os profissionais.

Apae Piranga
Preços inacessíveis, falta de transporte, falta de tempo dos profissionais 
para a formação continuada e trocas de experiências.

Apae Conselheiro Lafaiete Cursos voltados para professores, especificamente para EJA, anos finais.

Apae Senhora de Oliveira —

Conselho Regional
Centro II

Apae Serro

A maioria dos profissionais não participa dos cursos, seminários, 
congressos, reuniões, encontros, fóruns, etc. Alguns não participam porque 
não têm disponibilidade, outros por questões financeiras, jornada dupla de 
muitos e devido a distância.

Apae Sete Lagoas

Falta de recursos financeiros para intensificar as capacitações dos 
profissionais;
Professores sem curso de graduação;
Professores cedidos sem cursos específicos na área de deficiência 
intelectual e múltipla;
Crescente número de autistas, o que tem acarretado um número de alunos 
acima do desejado dentro das salas, comprometendo a eficácia do projeto.

Conselho Regional
Centro IV

Apae Betim Falta de recursos financeiros para fins de capacitação.

Apae Itaguara
O pagamento de pessoal necessita de mais eventos/doações, para que 
sejam cobertos a folha e os encargos sociais.

Apae Juatuba —

Apae Passa Tempo
Falta de recursos financeiros para contratar pessoal qualificado para 
formação continuada;
Custo alto para participar de formação e cursos fora da cidade.

Apae Piracema
A secretaria regional ou estadual da educação possibilitar cursos de 
especialização ou capacitação aos funcionários que trabalham diretamente 
com os alunos da Apae, especialmente os professores.

Apae Crucilândia
Os profissionais deveriam ter acesso a cursos de formação e especialização 
constantes. Deveriam ter mais investimentos. Os profissionais são pouco 
valorizados e há pouca qualificação e recursos.

Apae Piedade dos Gerais —
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 Conselho Regional
Centro V

Apae Capim Branco

Há carência de material de pesquisa nesta área, e os cursos ofertados 
geralmente não são de alto nível, deixando sempre a desejar na qualificação 
do professor.
A carga horária de módulos não é suficiente para que se faça uma 
capacitação adequada.
Não há por parte da supervisão a capacidade suficiente para monitorar 
e ofertar subsídios aos docentes. As dificuldades remontam ao salário 
insuficiente para os professores se aperfeiçoarem em cursos privados.

Apae Matozinhos Não são suficientes devido ao custo alto de investimento.

Apae Pedro Leopoldo
A instituição sempre divulga e incentiva os profissionais a participarem de 
cursos, palestras, seminários, congressos, etc., presenciais ou não. 

Apae Raposos

Geralmente, os órgãos federados orientam a instituição que repassa a 
capacitação, e isso é feito em muito bom nível. As dificuldades remontam 
ao salário insuficiente para os professores se aperfeiçoarem em cursos 
privados.

Apae Santa Luzia

A rotatividade de pessoal em razão dos baixos salários impede uma 
capacitação continuada mais efetiva. Também a falta de recursos públicos 
para manutenção das áreas de assistência social e da saúde não possibilita a 
capacitação desejável.

Apae Prudente de Morais
Seria necessária uma parceria com as políticas públicas na oferta de 
capacitações dentro da proposta: resignificando a escola especial.

 Conselho Regional
Centro-Oeste I

Apae Japaraíba —

Apae Divinópolis Recurso financeiro.

Apae Lagoa da Prata —

Apae Bambuí —

Apae Iguatama —

Apae Oliveira
Custo elevado das capacitações e também o não oferecimento no 
município, sendo necessário buscar capacitações em centros maiores.

Apae Pains

Conselho Regional
Centro-Oeste II

Apae Leandro Ferreira
Maior apoio da instituição e falta de recursos para oferta de capacitação 
dos profissionais.

Apae Martinho Campos —

Apae Morada Nova de 
Minas

—

Apae Paineiras —

Apae Papagaios —

Apae Pará de Minas
Porque foi mantida a meta 4, que possibilita a assistência das escolas 
especiais.

Apae Pitangui —

 Conselho Regional
Centro-Oeste III

Apae Araújos —

Apae Campos Altos —

Apae Luz —
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Conselho Regional
Circuito das Águas I

Apae Campanha

Capacitação na área especial;
Mais flexibilidade nas capacitações;
Mais informações sobre capacitações na área educacional;
Cursos de formação específica para diversas áreas de atendimento.

Apae Conceição do Rio 
Verde

—

Apae Aiuruoca

Os professores precisam de mais formação para trabalhar com a nossa 
clientela. Temos portadores de autismo, deficiência intelectual (alto nível) e 
muitas vezes não sabemos trabalhar adequadamente com essa deficiência 
específica.

Apae Lambari
Nenhuma ação de formação continuada oferecida pelo governo do Estado. 
Fica a desejar porque a instituição não tem recursos suficientes para 
oferecer, e o profissional também não tem recursos para se capacitar.

Apae Liberdade —

Apae Três Corações
Embora a Federação ofereça capacitações que abranjam todas as áreas da 
educação especial, os cursos são pagos e muitas vezes os profissionais e a 
instituição não dispõem de recursos necessários para tais capacitações.

Apae Cambuquira —

Apae Sapucaí-Mirim —

Conselho Regional
Circuito das Águas II

Apae Itamonte
Faltam recursos financeiros para capacitação e atualização;
Curso oferecido por regionais com fácil acesso e menor custo.

Apae Itanhandu

Apae São Lourenço Escassez de recursos para custeio de cursos, seminários e congressos.

Apae Virgínia

Apae Pouso Alto
Precisa haver, por parte do governo, mais oportunidades de aprimoramento 
para os professores e funcionários. Cursos em cidades mais próximas e 
custo mais baixo.

Conselho Regional
Circuito das Malhas

Apae Ouro Fino
Limitação de tempo do profissional, indisponibilidade para viagens e ação 
planejada da instituição.

Conselho Regional
Médio São Francisco

Apae Brasília de Minas —

Apae Cônego Marinho Falta de capacitação para os professores.

Apae Itacarambi

Os profissionais da instituição participam de cursos de capacitação 
oferecidos pelo município, mas, na maioria das vezes, não são específicos 
para a educação especial. Outros cursos de capacitação são oferecidos pela 
Federação das Apaes em outros municípios. As despesas para participação 
nos eventos são altas.

 Conselho Regional
Noroeste Mineiro

Apae Arinos

Apesar da insuficiência de recursos tecnológicos na instituição, os 
profissionais são interessados e participativos quanto à realização de cursos 
de formação continuada. Contudo, há a necessidade da aquisição da rede 
tecnológica para ampliação da formação. Recursos financeiros insuficientes 
para manutenção.

Apae Guarda-Mor —

Apae Unaí Incompatibilidade de carga horária e recursos financeiros.

Apae Urucuia

As ações de formação continuada nunca são suficientes, quanto mais 
orientação, melhor será a atuação. Os professores necessitam de 
mais orientações, principalmente para melhor identificar os materiais 
necessários para aprimorarem a aprendizagem do aluno com deficiência 
intelectual.
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Conselho Regional
Norte I

Apae Bocaiuva

Há necessidade de uma maior oferta de cursos para a equipe técnica. Os 
professores têm tido maior oportunidade de participarem de momentos de 
formação continuada, bem como de cursos oferecidos por instituições de 
ensino.

Apae Jequitaí Não há formação continuada.

Apae Olhos D'Água
Observamos uma grande necessidade de cursos de formação continuada 
para os nossos professores.

Apae Várzea da Palma Não promovem cursos de capacitação na própria cidade ou próxima.

 Conselho Regional
Norte II

Apae Porteirinha
Diante dos desafios apresentados no dia a dia da instituição, os 
profissionais buscam se capacitar, e a instituição busca oferecer subsídios 
para tal capacitação.

Apae Espinosa —

Apae Jaíba Capacitação nas áreas específicas afins.

Conselho Regional
Sudoeste I

Apae Guapé —

Conselho Regional
Sudoeste II

Apae Lavras
Faltam recursos financeiros para aquisição de livros técnicos (a Apae de 
Lavras mantém biblioteca técnica), como também para participação em 
eventos científicos fora da cidade. 

Apae Nepomuceno Recursos financeiros para a realização das capacitações.

Apae Candeias Dificuldade de recursos financeiros para capacitação.

Apae Perdões —

Conselho Regional
Sul I

Apae Botelhos
Faltam treinamentos para a equipe de profissionais, recursos financeiros e 
mais equipamentos adequados.

Apae Guaranésia
Existe pouca oferta de bons cursos na área de educação especial, com baixo 
custo, para que os professores consigam ter acesso e mais oportunidade de 
capacitação.

 Conselho Regional
Sul II

Apae Três Pontas —

Apae Escola de Educação 
Especial José Cândido de 
Oliveira

Apesar da qualificação dos profissionais, faltam materiais adequados.

Apae Boa Esperança —

Apae Monsenhor Paulo
Escassez de oportunidades de cursos de aprimoramento na região;
Custo alto dos cursos, quando disponíveis.

Apae Alfenas
Insuficiência de recursos para realização de capacitações a todos os 
profissionais.

Apae Coqueiral —

Apae Ilicínea —

Apae Santana da Vargem Falta de recursos financeiros para manter as capacitações.

Apae Varginha
Cursos na área da formação e capacitação de professores sempre são 
necessários. A Fuvae oferece formação continuada, mas sempre se faz 
necessário o aprimoramento.
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Conselho Regional
Triângulo Mineiro I

Apae Araguari

Os profissionais da equipe técnica são contratados com uma carga horária 
definida. Com essa carga horária não é possível capacitá-los, visto que não 
temos substitutos para eles. 
Fora da instituição, a maioria dos profissionais já realiza outro trabalho, 
então não há disponibilidade para buscar aperfeiçoamento.

Apae Araporã Não são oferecidos cursos para professores.

Apae Ituiutaba Faltam recursos financeiros.

Apae Monte Alegre de 
Minas

—

Apae Tupaciguara
Falta de disponibilidade da equipe;
Falta de recursos financeiros para contratação de cursos em área específica.

Apae Uberlândia —

Apae Campina Verde
Precisamos de mais cursos de capacitação dentro da realidade de cada 
Apae e menos teoria.

 Conselho Regional
Triângulo Mineiro II

Apae Iturama —

 Conselho Regional
Vale da Eletrônica

Apae Pedralva

Pouca oferta de cursos de capacitação nas áreas. Quando são ofertados, 
os cursos não são acessíveis devido ao custo e à distância. No ano de 2013, 
tivemos terapia ocupacional. Neste ano de 2014, não temos como contratar 
uma profissional nessa área.

Apae Itajubá —

Apae Santa Rita do Sapucaí —

Conselho Regional
Vale do Aço I

Apae Barão de Cocais
Pelo fato de os professores trabalharem em outras escolas, muitas vezes o 
rendimento na formação continuada é precário, devido à rotatividade dos 
profissionais.

Apae Bela Vista de Minas

Dificuldade na aplicabilidade do conhecimento adquirido em sala de aula. 
É importante que haja oficinas para práticas e confecção de material 
pedagógico. É muito importante que haja teoria e prática nos cursos, pois 
isso permite maior segurança para o professor.

Apae Nova Era Falta de capacitação adequada para melhorar os serviços prestados.

Apae Rio Piracicaba —

Apae Santa Bárbara
Necessária capacitação para lidar com deficiência além da mental e da 
múltipla.

Apae Santa Maria de Itabira
Há sempre uma necessidade de atualização no que diz respeito à 
deficiência intelectual.

Apae São Domingos do 
Prata

Falta de cursos de capacitação na área da deficiência intelectual.

Apae São Gonçalo do Rio 
Abaixo

Cursos ofertados de acordo com as resoluções vigentes.

Apae João Monlevade Faltam cursos de capacitação para os profissionais.

Conselho Regional
Vale do Aço e Rio 

Doce

Apae Coronel Fabriciano —

Apae Mantena —

Apae Resplendor

Faltam cursos de capacitação continuada. Os profissionais precisam de 
atualização em cursos de educação especial que sejam disponibilizados no 
município ou em cidades mais próximas. Há cursos muito bons, porém em 
locais distantes.

Apae São Sebastião do Anta
Falta de recursos, aprimoramento e capacitação, materiais didáticos e  
profissionais.

Apae Governador Valadares —

 Conselho Regional
Vale do Suaçuí

Apae José Raydan —

Conselho Regional
Vale do Mucuri

Apae Teófilo Otoni
Falta de financiamento para cursos de capacitação;
Falta de incentivo do profissional em função da baixa remuneração.

Apae Malacacheta Gostaríamos de mais capacitação nesta área.
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 Conselho Regional
Vale do 

Jequitinhonha

Apae Araçuaí
Há uma dificuldade de participar de cursos, além da pequena oferta de 
capacitação, especialmente na área da deficiência intelectual.

Apae Padre Paraíso —

Apae Pedra Azul Cursos mais acessíveis ao salário do professor. Distância.

 Conselho Regional
Vale do Piranga

Apae Jequeri Necessidade de mais capacitação.

Apae Urucânia
Os cursos oferecidos têm custo financeiro e de acessibilidade, além de 
carga horária insuficiente.

Apae Acaiaca —

Conselho Regional
Três Vales

Apae Água Boa Alguns cursos são caros e em locais distantes e de difícil acesso.

 Conselho Regional
Zona da Mata I

Apae Barbacena —

Apae Carandaí —

Apae Piraúba Nenhuma.

Apae Rio Pomba

Ofertar cursos gratuitos;
Ampliar carga horária dos cursos (não condensar tudo em 1 ou 2 dias);
Realizar os cursos dentro das áreas de abrangência da Apae;
Planejar os cursos dentro da realidade de cada regional.

Apae Senador Firmino —

Apae Ubá —

Apae Mercês Recursos financeiros. Desinteresse do profissional.

Apae Visconde do Rio 
Branco

—

Conselho Regional
Zona da Mata II

Apae Matipó —

Apae Mutum
Falta de interesse de alguns profissionais nas diversas áreas de abrangência 
de trabalho dessa Apae;
Falta de recursos financeiros.

Conselho Regional
Zona da Mata III

Apae Carangola
Necessidade de encontros regionais entre equipes técnicas da área de 
saúde, para discussão e estudo de novas propostas de ação;
Oferta de qualificação aos técnicos da área de saúde.

Apae Eugenópolis
O Estado deveria oferecer mais cursos de capacitação devido à demanda 
do número de crianças que chegam até nós com deficiência intelectual e 
múltipla.

Apae Além Paraíba Capacitação para os profissionais.

Apae Cataguases —

Apae Leopoldina —

Apae Miradouro —

Apae Miraí —

Apae Pirapetinga

Falta de recursos financeiros; 
Disponibilidade do professor quando atua em mais de um cargo, visto que 
as ações de formação continuada acontecem nas grandes metrópoles e 
estamos localizados no interior do Estado.  
Sugerimos que a Federação abra uma extensão aos polos regionais 
referente às capacitações. 

Apae Rosário da Limeira —
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Conselho Regional 
Alto Paranaíba I

Apae Rio Paranaíba
Os recursos estimados para o corrente ano têm um decréscimo na ordem de 
20% em relação ao ano anterior.

Apae Abadia dos Dourados

Os recursos recebidos e os previstos para 2014 atendem apenas os gastos 
mensais, porém o término da construção e o conserto do veículo de 
transporte escolar somente serão possíveis com novos parceiros e/ou 
convênios.

Apae Guimarânia
Se os recursos previstos atingirem o potencial esperado, serão suficientes na 
execução do atendimento da instituição.

Apae Araxá —

Apae Coromandel

Os valores referentes à subvenção recebida não sofrem reajustes e, em 
contrapartida, as despesas mensais são muitas e a maioria sofreu reajustes, 
tais como alimentação, combustível, aumento do salário-mínimo, o que torna 
o pagamento dos funcionários mais oneroso, entre outras despesas diárias.

Apae Nova Ponte —

Apae Ibiá
Não, pois, devido à limitação, se fazem necessárias promoções constantes 
para angariar fundos necessários à realização de um atendimento eficiente.

Conselho Regional 
Alto Paranaíba II

Apae Patos de Minas —

Apae Santa Rosa da Serra
Os recursos recebidos são para manutenção da entidade e não há recurso 
disponível para outros investimentos, por isso estamos sempre realizando 
promoções e buscando novas parcerias.

Apae São Gonçalo do 
Abaeté

—

Conselho Regional 
Alto do Rio Pardo

Apae Taiobeiras
Temos despesas diversas, como funcionários, pagamento – FGTS, INSS 
– e outros, portanto a receita não cobre as despesas e estamos sempre 
deficitários.

 Conselho Regional 
Campo das 
Vertentes

Apae Entre Rios de Minas
Quando se vive de doações de todos os setores citados, não há como prever 
se os recursos serão suficientes. Esperamos que pelo menos arrecademos o 
mesmo montante do ano de 2013.

Apae Madre de Deus de 
Minas

Se todos os repasses fossem efetuados regularmente, na data certa.

Apae Nazareno —

Apae Ritápolis
As vezes é necessário fazer alguns eventos ou atividades para complementar 
a verba arrecadada.

Conselho Regional 
Centro I

Apae Itabirito
Com a assinatura do novo convênio com o SUS , os recursos para a saúde 
serão suficientes para as necessidades da entidade, mas para as ações da 
educação e da assistência social não serão suficientes.

Apae Mariana
O orçamento é insuficiente para arcar com as despesas necessárias, 
especialmente devido ao fato de a entidade ter de manter profissionais 
especializados com recursos próprios.

Apae Ouro Branco
Os recursos arrecadados, seja por convênios ou parcerias, não são 
suficientes.

Apae Piranga

Precisamos de contratar mais funcionários. O que arrecadamos com 
doações, contribuições e eventos da Apae não é suficiente para cobrir 
as despesas, por isso os alunos da Escola Especial Vida e Esperança e as 
crianças da parte clínica ficam sem atendimento suficiente para auxiliar no 
melhor modo de viver com a sua deficiência.

Apae Conselheiro Lafaiete

Os recursos arrecadados com o serviço de telemarketing são variáveis 
mensalmente, portanto, difícieis de mensurar anualmente. Os valores 
destinados aos atendimentos especializados do SUS sofreram queda por 
ordem governamental.

Apae Senhora de Oliveira —
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Conselho Regional
Centro II

Apae Serro
Os recursos recebidos, como repasse do município, doações e os gerados 
na instituição através de promoções, não são suficientes para suprir as 
despesas da instituição.

Apae Sete Lagoas

Tendo em vista a crescente demanda, os recursos para 2014 não serão 
suficientes para garantir a mesma qualidade ofertada em 2013. 
Os recursos do SUS e do CNAS continuam os mesmos. 
Reunimo-nos com os secretários municipais de Saúde e de Assistência Social 
e solicitamos orientações para o aumento dos referidos repasses, levando, 
ainda, em consideração o aumento salarial dos funcionários previstos em lei.

Conselho Regional
Centro IV

Apae Betim
Devido a questões administrativas/financeiras, não foi possível celebrar 
convênios com os governos municipal e federal. A entidade, atualmente, se 
mantém por meio de doações.

Apae Itaguara
A Apae se mantém por meio de doações e eventos realizados no decorrer do 
ano.

Apae Juatuba —

Apae Passa Tempo
Necessitamos de ajuda financeira para pagar os profissionais necessários, 
pois o que conseguimos com promoções e eventos é insuficiente.

Apae Piracema —

Apae Crucilândia Promover evento beneficente para levantar fundos.

Apae Piedade dos Gerais
As verbas geralmente são 12 parcelas, e a instituição tem outros 
compromissos trabalhistas, como 13º salário , férias e acertos.

 Conselho Regional
Centro V

Apae Capim Branco —

Apae Matozinhos
A Apae precisa quitar débitos trabalhistas antigos que comprometem o 
orçamento da instituição.

Apae Pedro Leopoldo

Os recursos projetados e previstos dependem de uma série de fatores, tais 
como a continuidade das parcerias/convênios com o poder público. Das 
doações de pessoas físicas e entidades privadas, o momento em que o país 
se encontra nas questões de risco e da vulnerabilidade em sua economia. 
Esses fatores geram reflexos negativos e impactos inesperados. Ora, a nossa 
instituição só sobrevive com a continuidade das ações de todos os setores 
de nossa sociedade. Uma vez rompido esse sistema, há comprometimento 
de seu plano de ação para o período e, dessa forma, da execução dos 
projetos e dos programas de atendimento.

Apae Raposos —

Apae Santa Luzia
O recurso da saúde é insuficiente e praticamente inexiste recurso público 
para a manutenção da assistência social, até a presente data.

Apae Prudente de Morais —

 Conselho Regional
Centro-Oeste I

Apae Japaraíba —

Apae Divinópolis —

Apae Lagoa da Prata
Os repasses são feitos geralmente em 12 parcelas, e a instituição tem outros 
compromissos trabalhistas, como 13º salario, férias e acertos.

Apae Bambuí —

Apae Iguatama Os gastos são bem maiores que a receita.

Apae Oliveira —

Apae Pains —
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Conselho Regional
Centro-Oeste II

Apae Leandro Ferreira —

Apae Martinho Campos —

Apae Morada Nova de 
Minas

Conforme já mencionamos, necessitamos de melhorias na infraestrutura, 
equipamentos, aumento do número de profissionais e da sua carga horária, 
bem como de financiamento de custeio para atender os alunos da EJA no 
trabalho com as oficinas.

Apae Paineiras
Os recursos recebidos pela entidade são utilizados para manutenção dos 
serviços prestados. Porém realizamos aquilo que é possível.

Apae Papagaios —

Apae Pará de Minas —

Apae Pitangui —

 Conselho Regional
Centro-Oeste III

Apae Araújos
Os recursos de que dispomos são escassos para a construção de novas salas 
(instalações físicas).

Apae Campos Altos

Devido à qualidade nos atendimentos, é necessário que haja aumento de 
horas trabalhadas dos profissionais (saúde e assistência social) e ampliação 
e adequação na sede da entidade para melhor atendimento dos profissionais 
citados. É importante que haja a conclusão da obra iniciada, que é uma 
piscina aquecida para atendimentos de habilitação e reabilitação e centro de 
fisioterapia.

Apae Luz Não temos recursos suficientes para folha de 13º salário.

Conselho Regional
Circuito das Águas I

Apae Campanha
A demanda de atendimento é grande e os recursos são insuficientes para 
atender de maneira adequada, também porque o número de profissionais é 
restrito, devido à limitação dos recursos.

Apae Conceição do Rio 
Verde

Nossa entidade não tem como sobreviver e atender a área da saúde com 
um repasse do SUS no valor de R$ 1.401,00 por mês . Os recursos que vêm 
mantendo nossa entidade ativa é o recurso municipal, pois, se dependesse 
do estadual e do federal, nossa entidade já teria fechado as portas.

Apae Aiuruoca
A Apae sobrevive com a ajuda da prefeitura (cessão de profissionais, 
transporte e alimentação), do Estado, através da cessão de profissionais, e 
da comunidade, através de associados e movimentos beneficentes.

Apae Lambari
Os atendimentos serão executados se a previsão de arrecadação de recursos 
para 2014 se efetivar.

Apae Liberdade —

Apae Três Corações Pois não conseguimos receber as parcelas (12) divididas.

Apae Cambuquira —

Apae Sapucaí-Mirim

 Os recursos previstos sanam parcialmente as necessidades financeiras 
da entidade. Os recursos que recebemos via SUS e a subvenção municipal 
(recursos mensais fixos) não são suficientes para a plena execução dos 
atendimentos. Para tentar suprir, a entidade promove eventos que visam 
angariar fundos para a manutenção dos atendimentos.
Esses recursos nem sempre atendem às necessidades, pois são recursos que 
dependem dos eventos e do desenvolvimento dos projetos, que nem sempre 
trazem o retorno que esperamos.
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Conselho Regional
Circuito das Águas II

Apae Itamonte
Para prestação de serviço e execução plena dos programas de atendimento 
na instituição será necessário aumento no repasse de recursos financeiros 
que contemplem toda a clientela da instituição.

Apae Itanhandu
Há necessidade de corrigir defasagens nas verbas estaduais que estão sem 
reajuste há mais de dez anos.

Apae São Lourenço
Custos para manutenção de recursos humanos, aquisição de insumos e 
oferta de atividade sofrem constantes reajustes que não são acompanhados 
de reajuste dos recursos públicos repassados mediante pactuação.

Apae Virgínia
Metas: ampliar as fontes de recursos advindas de parcerias e convênios 
com outras esferas, sejam governamentais, públicas e privadas, para 
investimento em nossas ações.

Apae Pouso Alto
É preciso que o repasse por parte do poder público seja reajustado, pois 
a ajuda da população e os eventos nos ajudam a manter a instituição em 
funcionamento, mas sem grandes melhorias.

Conselho Regional
Circuito das Malhas

Apae Ouro Fino —

Conselho Regional
Médio São Francisco

Apae Brasília de Minas —

Apae Cônego Marinho —

Apae Itacarambi —

 Conselho Regional
Noroeste Mineiro

Apae Arinos

Apesar dos convênios, repasses e contribuições recebidos pela instituição 
os recursos são insuficientes, haja vista que, além das despesas com folha 
de pagamento e materiais de insumos, existem outras despesas cotidianas 
para manter a qualidade dos serviços prestados como aquisição de materiais 
tecnológicos.

Apae Guarda-Mor
Seriam necessários mais repasses para executarmos plenamente o plano de 
atendimento e o plano de ação da instituição.

Apae Unaí —

Apae Urucuia
Agora que recebemos o título de Lei de Utilidade Pública Federal através 
da Portaria nº 358 de 10/2/2014, estamos providenciando os documentos 
necessários para firmar convênios.

Conselho Regional
Norte I

Apae Bocaiuva

Pretende-se, ao longo do ano, retomar a construção da sede própria da Apae 
de Bocaiuva e estamos em busca de parcerias para arrecadação dos recursos. 
Foi assinado convênio com o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) 
para doação de recursos financeiros pelos usuários do serviço através da 
fatura mensal – a campanha está em andamento. Apesar das cessões de 
servidores do Estado e do município, é necessária a realização de eventos 
para a arrecadação de fundos para a manutenção da instituição.

Apae Jequitaí —

Apae Olhos D'Água
Devido às obras de ampliação e adequação do prédio, os recursos com que 
contamos são escassos, não sendo suficientes nem mesmo para finalizar as 
obras.

Apae Várzea da Palma —

 Conselho Regional
Norte II

Apae Porteirinha
Não foi possível a contratação de profissionais especializados, uma vez que 
essa contratação deve ser de responsabilidade da própria instituição e os 
recursos de que dispomos são insuficientes.

Apae Espinosa —

Apae Jaíba —

Conselho Regional
Sudoeste I

Apae Guapé
Os recursos previstos sanam parcialmente as necessidades financeiras da 
entidade.

Conselho Regional
Sudoeste II

Apae Lavras —

Apae Nepomuceno Necessitamos de mais profissionais.

Apae Candeias —

Apae Perdões
Sempre temos que fazer campanhas e contar com apoio de doações da 
comunidade para complementar a receita da instituição.
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Conselho Regional
Sul I

Apae Botelhos Não há como ampliar os serviços devido à falta de recursos financeiros.

Apae Guaranésia
Houve diminuição de recursos provenientes da esfera federal (SUS), mas 
a instituição pretende dar continuidade aos serviços oferecidos, mesmo 
temendo a perda da qualidade.

 Conselho Regional
Sul II

Apae Três Pontas

Necessitamos ampliar a área da saúde para no mínimo 1.000 m². Ampliação 
da área da educação em 230 m².
Credenciamento na SES – Secretaria de Estado de Saúde, visando ao 
financiamento da equoterapia, com objetivo de atender 160 usuários 
semanais.

Apae Escola de Educação 
Especial José Cândido de 
Oliveira

Por não ter profissionais na área da saúde.

Apae Boa Esperança —

Apae Monsenhor Paulo —

Apae Alfenas —

Apae Coqueiral —

Apae Ilicínea
Devido aos gastos permanentes da instituição como: folha de pagamento, 
água, luz, telefone, FGTS, INSS, combustível, Mastermaq, Federação do 
Estado e Federação Nacional das Apaes e manutenção de veículos.

Apae Santana da Vargem

Será aumentado o repasse de recursos financeiros pelo SUS, mas 
necessitamos de maior número de professores cedidos pelo Estado, pois no 
momento contamos com apenas cinco professores cedidos pelo Estado e um 
professor cedido pela prefeitura.

Apae Varginha —

Conselho Regional
Triângulo Mineiro I

Apae Araguari
Para a clientela já atendida, sim; porém, pensando na demanda existente, 
não. Devido à dificuldade de gerir recursos suficientes para toda ordem, não 
é possível fazer investimentos estruturais e profissionais.

Apae Araporã
Precisamos de mais atendimentos na área da saúde e almejamos convênio 
com o SUS.

Apae Ituiutaba —

Apae Monte Alegre de 
Minas

Não será possível executar o plano de atendimento da instituição com 
os recursos previstos para 2014, pois, devido às necessidades de nossos 
alunos e usuários, as despesas são elevadas, pois visamos à qualidade de 
atendimento desses usuários e alunos.

Apae Tupaciguara

Os programas desenvolvidos pela instituição são específicos e muitos 
deles com pequeno agrupamento devido ao grau de comprometimento do 
público. Com isso, é necessário contratar mais funcionários, principalmente 
monitores. A rede física necessita de manutenção e adequação constantes, e 
falta muito recurso para esse fim.
Os equipamentos e mobiliários se desgastam ou danificam, sendo necessário 
substituí-los. Em muitos casos, isso não é possível, porque não há recurso.

Apae Uberlândia —

Apae Campina Verde Não atende as necessidades da Apae.

 Conselho Regional
Triângulo Mineiro II

Apae Iturama
Os recursos recebidos são insuficientes para a manutenção da instituição. 
São realizados eventos e promoções para suplementar os recursos já 
recebidos.

 Conselho Regional
Vale da Eletrônica

Apae Pedralva
Faltam-nos recursos para participarmos de cursos de capacitação, para 
terminarmos as obras já iniciadas e para contratação de profissionais na área 
de saúde.

Apae Itajubá —

Apae Santa Rita do Sapucaí —
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Circunscrição Instituição Observações (suficiência dos recursos)

Conselho Regional
Vale do Aço I

Apae Barão de Cocais —

Apae Bela Vista de Minas —

Apae Nova Era Os recursos não são suficientes para melhorar o atendimento.

Apae Rio Piracicaba A Apae necessita de outros profissionais especializados.

Apae Santa Bárbara —

Apae Santa Maria de Itabira
Os recursos são suficientes apenas para os serviços básicos. Para atender a 
outras necessidades da instituição, é necessária a busca de parceiros para 
seu custeio.

Apae São Domingos do 
Prata

São necessários mais recursos para a contratação de funcionários e para a 
manutenção das despesas com o serviço de assistência social.

Apae São Gonçalo do Rio 
Abaixo

Precisamos ir em busca de mais recursos para manutenção da instituição e 
dar um atendimento integral e integrado ao aluno.

Apae João Monlevade —

Conselho Regional
Vale do Aço e Rio 

Doce

Apae Coronel Fabriciano
Por isso são realizados durante todo o ano letivo almoços, festas, rifas, venda 
de materiais confeccionados nas oficinas da entidade, venda de pano de 
prato e afiador para angariar recursos financeiros.

Apae Mantena
Necessitamos de verbas específicas para construção da cozinha e aquisição 
de computadores e carteiras escolares.

Apae Resplendor —

Apae São Sebastião do Anta
A sede da entidade está em construção, mas não pode contar com a 
contribuição de todos os pais. A entidade atende muitas crianças de famílias 
carentes.

Apae Governador Valadares
Será suficiente se recebermos os valores estimados, visto que temos uma 
despesa mensal de R$ 25.000,00 sem nenhuma eventualidade, como 
reformas e manutenções.

 Conselho Regional
Vale do Suaçuí

Apae José Raydan
Os recursos de que dispomos nunca foram suficientes, mesmo que a 
entidade arrecade recursos com a comunidade.

Conselho Regional
Vale do Mucuri

Apae Teófilo Otoni

A Apae de Teófilo Otoni cresceu tanto na rede física como nos atendimentos 
nas áreas da saúde, da assistência social e da educação. Com o crescimento, 
advém a necessidade da manutenção da rede física e da contratação de 
pessoal. As verbas recebidas nem sempre podem cobrir essas despesas. Daí 
a dificuldade de executar plenamente o plano de ação da instituição.

Apae Malacacheta Faltam recursos para a nossa instituição oferecer um trabalho de excelência.

 Conselho Regional
Vale do 

Jequitinhonha

Apae Araçuaí —

Apae Padre Paraíso —

Apae Pedra Azul —

 Conselho Regional
Vale do Piranga

Apae Jequeri —

Apae Urucânia
Devido aos gastos permanentes da instituição como: folha de pagamento, 
água, luz, telefone, FGTS, INSS, combustível, Mastermaq, Federação do 
Estado e Federação Nacional das Apaes e manutenção de veículos.

Apae Acaiaca —

Conselho Regional
Três Vales

Apae Água Boa —
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Circunscrição Instituição Observações (suficiência dos recursos)

 Conselho Regional
Zona da Mata I

Apae Barbacena
A tabela paga pelos procedimentos do SUS não sofrem reajuste, o que 
dificulta manter a equipe exigida com aumento salarial anual.

Apae Carandaí —

Apae Piraúba —

Apae Rio Pomba
(Recursos não suficientes) Devido ao número de promoções que são 
realizadas para complemento do pagamento de despesas.

Apae Senador Firmino Desde que sejam mantidos os convênios.

Apae Ubá

A entidade se desdobra para angariar recursos através de eventos, projetos e 
campanhas para complementar os recursos oriundos dos convênios firmados 
com o poder público, que são insuficientes para a execução do plano de 
atendimento da instituição.

Apae Mercês
Os recursos financeiros são insuficientes para a plena execução do plano de 
atendimento.

Apae Visconde do Rio 
Branco

—

Conselho Regional
Zona da Mata II

Apae Matipó —

Apae Mutum

Tendo em vista o aumento da demanda de alunos, a necessidade de 
reestruturação física e o pagamento do piso salarial exigido pelo sindicato, 
os recursos previstos não serão suficientes para atender a todas as 
necessidades orçamentárias.

Conselho Regional
Zona da Mata III

Apae Carangola
Não. Embora as Apaes venham restringindo sua frente de atuação, seriam 
necessários mais recursos na área da assistência social para que possam ser 
implantados serviços de atendimento ao excepcional idoso.

Apae Eugenópolis

Necessitamos de ajuda dos órgãos públicos para que nossa associação 
sobreviva, porque não temos sede própria, não recebemos verbas do 
SUS, vivemos com ajuda da comunidade e por isso deixamos a desejar no 
complemento de atendimentos clínicos.

Apae Além Paraíba
Se todas as receitas forem cumpridas dentro do ano corrente, poderemos 
alcançar as metas propostas em nossa instituição.

Apae Cataguases —

Apae Leopoldina
Os recursos financeiros não são suficientes para despesas com manutenção 
e contratação de recursos humanos.

Apae Miradouro
Os recursos são suficientes, contudo um possível aumento de recursos 
viabilizaria melhora significativa dos serviços prestados.

Apae Miraí —

Apae Pirapetinga —

Apae Rosário da Limeira
Necessitamos de ajuda, não recebemos verba do SUS para o atendimento 
dos alunos e contamos somente com auxílio da comunidade e da prefeitura .

7.3 Anexo III – Composição dos conselhos regionais das Apaes

COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DA FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Conselho Regional Alto Paranaíba I
Sede: Araxá

Abadia dos Dourados, Araxá, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Estrela do Sul, 
Guimarânia, Ibiá, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Perdizes, 
Pratinha, Rio Paranaíba, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Serra do Salitre

Conselho Regional Alto Paranaíba II
Sede: Patos de Minas

Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matutina, Patos de Minas, 
Presidente Olegário, Santa Rosa da Serra, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, Tiros, 
Varjão de Minas

Conselho Regional Alto do Rio Pardo
Sede: Taiobeiras

Indaiabira, Rio Pardo de Minas, Salinas, São João do Paraíso, Taiobeiras
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Conselho Regional Campo das 
Vertentes
Sede: Ijaci

Andrelândia, Arantina, Barroso, Conceição da Barra de Minas, Desterro de Entre 
Rios, Dores de Campos, Entre Rios de Minas, Ijaci, Lagoa Dourada, Madre de Deus, 
Nazareno, Prados, Resende Costa, Ritápolis, Santana do Garambéu, Santo Antônio do 
Amparo, São João del-Rei, São Tiago, São Vicente de Minas, Tiradentes

Conselho Regional Centro I
Sede: Itabirito

Belo Horizonte, Caeté, Catas Altas da Noruega, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, 
Fundação Dom Bosco, Itabirito, Itaverava, Mariana, Ouro Branco, Ouro Preto, Piranga

Conselho Regional Centro II
Sede: Três Marias

Augusto de Lima, Cordisburgo, Corinto, Curvelo, Diamantina, Felixlândia, Gouveia, 
Monjolos, Santo Antônio do Itambé, Serro, Sete Lagoas, Três Marias

Conselho Regional Centro IV
Sede: Igarapé

Betim, Brumadinho, Carmópolis de Minas, Cláudio, Crucilândia, Esmeraldas, Florestal, 
Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itapecerica, Juatuba, Passa Tempo, Piedade dos Gerais, 
Piracema, São Joaquim de Bicas, Sociedade de Proteção ao Excepcional – Betim

Conselho Regional Centro V
Sede: Capim Branco

Capim Branco, Funilândia, Jequitibá, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo, 
Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia

Conselho Regional Centro-Oeste I
Sede: Lagoa da Prata

Arcos, Bambuí, Carmo da Mata, Córrego Danta, Divinópolis, Formiga, Iguatama, 
Itaúna, Japaraíba, Lagoa da Prata, Oliveira, Pains, Pimenta, Santo Antônio do Monte, 
São Francisco de Paula

Conselho Regional Centro-Oeste II
Sede: Pará de Minas

Abaeté, Leandro Ferreira, Maravilhas, Martinho Campos, Mateus Leme, Morada Nova 
de Minas, Paineiras, Papagaio, Pará de Minas, Pitangui, Pompéu, São José da Varginha

Conselho Regional Centro-Oeste III
Sede: Campos Altos

Araújos, Bom Despacho, Campos Altos, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Luz, 
Moema, Nova Serrana, Perdigão

Conselho Regional Circuito das Águas I
Sede: Campanha

Aiuruoca, Baependi, Bocaína de Minas, Bom Jardim de Minas, Cambuquira, Campanha, 
Carvalhos, Caxambu, Conceição do Rio Verde, Cruzília, Lambari, Liberdade, Lima 
Duarte, Minduri, São Gonçalo do Sapucaí, São Tomé das Letras, Sapucaí-Mirim, Três 
Corações

Conselho Regional Circuito das Águas II
Sede: São Lourenço

Carmo de Minas, Dom Viçoso, Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro, Pouso Alto, São 
Lourenço, Soledade de Minas, Virgínia

Conselho Regional Circuito das Malhas
Sede: Borda da Mata

Bom Repouso, Borda da Mata, Bueno Brandão, Estiva, Instituto Smaldone-Audio 
Comunicação, Jacutinga, Monte Sião, Ouro Fino, Pouso Alegre

Conselho Regional Médio São Francisco
Sede: Januária

Bonito de Minas, Brasília de Minas, Cônego Marinho, Itacarambi, Januária, Lontra, 
Mirabela, Montalvânia

Conselho Regional Noroeste Mineiro
Sede: Paracatu

Arinos, Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Buritis, Guarda-Mor, João 
Pinheiro, Paracatu, Riachinho, Unaí, Urucuia, Vazante

Conselho Regional Norte I
Sede: Montes Claros

Bocaiúva, Buritizeiro, Francisco Sá, Francisco Dumont, Fundação Educacional Clarice 
Albuquerque, Jequitaí, Olhos D’água, Montes Claros, Pirapora, Soc. Educacional 
Mendonça e Silva – Capelo Gaivota, Várzea da Palma

Conselho Regional Norte II
Sede: Janaúba 

Espinosa, Jaíba, Janaúba, Mato Verde, Monte Azul, Porteirinha, Verdelândia

Conselho Regional Sudoeste I
Sede: Carmo do Rio Claro

Alpinópolis, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Guapé, Itaú de Minas, Passos, Piumhi, 
Pratápolis, São Sebastião do Paraíso, São Roque de Minas

Conselho Regional Sudoeste II
Sede: Nepomuceno

Bom Sucesso, Campo Belo, Candeias, Carmo da Cachoeira, Cristais, Ilicínea, Lavras, 
Nepomuceno, Perdões

Conselho Regional Sul I
Sede: Guaxupé

Alterosa, Andradas, Areado, Botelhos, Cabo Verde, Campestre, Conceição da 
Aparecida, Divisa Nova, Guaranésia, Guaxupé, Ipuiúna, Monte Belo, Muzambinho, 
Nova Resende, Poços de Caldas, São Pedro da União

Conselho Regional Sul II
Sede: Três Pontas

Alfenas, Boa Esperança, Campo do Meio, Campos Gerais, Coqueiral, Elói Mendes, 
Machado, Monsenhor Paulo, Paraguaçu, Santana da Vargem, Três Pontas, Varginha

Conselho Regional Triângulo Mineiro I
Sede: Tupaciguara

Araguari, Araporã, Asul (Associação dos Surdos-Mudos de Uberlândia), Campina 
Verde, Canápolis, Capinópolis, Centralina, Ipiaçu, Ituiutaba, Monte Alegre de Minas, 
Prata, Santa Vitória, Tupaciguara, Uberlândia

Conselho Regional Triângulo Mineiro II 
Sede: Frutal 

Carneirinho, Conceição das Alagoas, Conquista, Fronteira
Frutal, Itapagipe, Iturama, Limeira do Oeste, São Francisco de Sales, Uberaba
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Conselho Regional Vale da Eletrônica
Sede: Santa Rita do Sapucaí

Brasópolis, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí, Crie (Centro de Integração 
Especial), Extrema, Conceição dos Ouros, Cristina, Itajubá, Maria da Fé, Natércia, 
Paraisópolis, Pedralva, Santa Rita do Sapucaí

Conselho Regional Vale do Aço 
Sede: São Domingos do Prata

Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Bom Jesus do Amparo, Ferros, Itabira, João 
Monlevade, Nova Era, Nova União, Rio Piracicaba, Santa Bárbara, Santa Maria de 
Itabira, São Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo

Conselho Regional Vale do Aço e Rio 
Doce
Sede: Ipatinga

Aimorés, Belo Oriente, Coronel Fabriciano, Cuparaque, Frei Inocêncio, Governador 
Valadares, Iapu, Ipatinga, Mantena, Periquito, Resplendor, São João do Oriente, São 
Sebastião do Anta, Tarumirim, Timóteo, Vargem Alegre

Conselho Regional Vale do Suaçuí
Sede: Peçanha

Cantagalo, Coluna, Conceição do Mato Dentro, Guanhães, José Raydan, Peçanha, Rio 
Vermelho, Sabinópolis, São João Evangelista, São José de Jacuri, São Pedro do Suaçuí, 
Serra Azul de Minas, Virginópolis

Conselho Regional Vale do Mucuri
Sede: Itambacuri

Águas Formosas, Carlos Chagas, Crisólita, Itambacuri, Malacacheta, Nanuque, Pavão, 
Poté, Teófilo Otoni

Conselho Regional Vale do 
Jequitinhonha
Sede: Araçuaí

Araçuaí, Divisa Alegre, Itaobim, Jequitinhonha, Joaíma, Medina, Minas Novas, Padre 
Paraíso, Pedra Azul, Virgem da Lapa

Conselho Regional Vale do Piranga
Sede: Raul Soares

Abre Campo, Acaiaca, Alvinópolis, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Jequeri, 
Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Porto Firme, Raul Soares, Rio Casca, Santo 
Antônio do Grama, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sericita, Teixeiras, 
Urucânia, Vermelho Novo

Conselho Regional Três Vales
Sede: Itamarandiba

Água Boa, Capelinha, Carbonita, Felício dos Santos, Itamarandiba, Santa Maria do 
Suaçuí, Turmalina

Conselho Regional Zona da Mata I
Sede: Piraúba

Alto do Rio Doce, Barbacena, Brás Pires, Carandaí, Divinésia, Dores do Turvo, Guarani, Juiz 
de Fora, Mercês, Piraúba, Ponte Nova, Presidente Bernardes, Rio Novo, Rio Pomba, Rio 
Preto, Santos Dumont, Senador Firmino, Tocantins, Ubá, Visconde do Rio Branco, Viçosa

Conselho Regional Zona da Mata II
Sede: Ipanema

Bom Jesus do Galho, Caputira, Caratinga, Ipanema, Lajinha, Pocrane, Manhuaçu, 
Matipó, Mutum, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, Simonésia, Ubaporanga

Conselho Regional Zona da Mata III
Sede: Além Paraíba 

Além Paraíba, Carangola, Cataguases, Divino, Espera Feliz, Eugenópolis, Fervedouro, 
Leopoldina, Manhumirim, Miradouro, Miraí, Muriaé, Palma, Pirapetinga, Recreio, 
Rosário da Limeira, Tombos
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7.4 Anexo IV – Demandas das Apaes apresentadas nas visitas e nas audiências públicas

Município sede 
da Audiência 

Pública
Instituição Demandas

São Lourenço

Apae de São Lourenço

Aquisição de carro modelo Doblò ou similar destinado a transporte dos usuários;

Reforma/manutenção predial, incluindo telhado;

Aquisição de PedAsuit;

Instalação de elevador;

Instalação de laboratório de informática;

Contratação de profissionais de saúde (fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicóloga, 
terapeuta ocupacional, enfermeiro), de ajudante de serviços gerais e de assistente social;

Aporte de mais R$ 20.000,00 mensais para despesas de custeio e de mais R$144.000,00 
para reforma, aquisição de equipamentos e materiais permanentes;

Criação de um núcleo de atendimento à criança autista e da pessoa com deficiência visual;

Incentivo à maior contribuição financeira da sociedade local às Apaes;

Publicação do edital para credenciamento junto à entidades que oferecem equoterapia 
na Secretaria de Estado de Saúde;

Aumento do piso salarial dos profissionais fisioterapeutas, fonoaudiólogos, educadores, 
psicopedagogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais que atuam nas Apaes;

Repasse de verbas da área da saúde às Apaes, sem subtrair o montante total repassado 
para as prefeituras.

Apae de Cruzília

Adequação do valor repassado às Apaes por meio de convênios na área da saúde 
às exigências de contratação e carga horária dos funcionários, em especial para as 
entidades que são conveniadas com o Serdi¹;

Adequação do número de profissionais da saúde liberados para atuação nas Apaes às 
demandas da entidade;

Cessão de professores de apoio para atuação na Apae.

Apae de Virgínia
Retorno da declaração de utilidade pública federal da entidade;

Condições para o funcionamento do audiômetro da entidade.

Apae de Itanhandu Reajuste do valor recebido no âmbito da assistência social².

Apae de Aiuruoca Esclarecimento sobre o fim do repasse dos recursos provenientes do SUS.

Apae de Passa Quatro Maior participação dos governos estadual e federal no financiamiento das Apaes³.

Apae de Conceição do Rio Verde
Disponibilização de professores substitutos nos período de licença dos professores em 
adjunção cedidos à Apae.

Sete Lagoas

Apae de Sete Lagoas

Contratação de intérprete de Libras, terapeutas ocupacionais para completar equipe de 
equoterapia, dois funcionários treinados para trabalhar com cinoterapia e profissionais 
especializados em tecnologia assistiva; 

Adquisição de equipamentos atualizados para o laboratório de informática da Escola 
Oficina Rodolfo Pontello de Freitas da Apae de Sete Lagoas (recursos materiais 
necessários: processador Intel i5; placa-mãe Intel; memória ram 4 GB; hd 500 GB; 
monitor led de 19"; gravador de DVD; mouse; teclado; caixa de som; microfone; sistema 
operacional Windows 7; um no-break para ser utilizado no servidor; 2 apontadores de 
mão)

Construção de quadra de esporte.

Apae de Felixlândia

Construção de quadra de esporte;

Aquisição de material de tecnologia assistiva para dois alunos com deficiência 
intelectual e visual.

Apae de Prudente de Morais Reforma geral da sede (troca de pisos, pintura, reparo nas janelas).

Apae de Três Marias
Contratação de dentista e neurologista

Aquisição de equipamentos para o consultório odontológico
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Pará de Minas

Apae de Papagaios
Capacitação de professores;

Oferta de transporte para deslocamento de pessoal.

Apae de Martinho Campos Construção de sede própria, em terreno de propriedade da entidade.

Apae de Formiga
Maior aporte de recursos do SUS ou do Suas para viabilizar o atendimento a pessoas 
com deficiência, a despeito das exigências elevadas para integração das Apaes e outras 
instituições a esses sistemas.

Apae de Itaúna
Maior aporte de recursos para as ações de assistência social;

Obtenção de recursos para novas construções (há verbas apenas para reforma).

Apae de Maravilhas Contratação de pessoal na área de assistência social.

Apae de Carmo da Mata
Oferta de transporte escolar adaptado para os alunos da Apae;

Contratação de pessoal na área de assistência social.

Apae de São Joaquim de Bicas Construção de sede própria.

Apae de Pitangui Pintura da quadra.

Apae de Itaguara
Maior aporte de recursos para financiamento para o atendimento nas áreas da 
assistência social e da saúde.

Apae de São José da Varginha Sede própria.

Apae de Crucilândia

Maior aporte de recursos para financiamento para o atendimento nas áreas da 
assistência social; 

Aquisição de uma van para transporte.

Apae de Florestal

Oferta de transporte escolar adaptado para os alunos da Apae;

Reforma da sede da instituição;

Aquisição de veículos novos para renovação da frota de transporte.

Apae de Ibirité

Cessão de área adjacente à Apae, antes ocupada pelo Projeto Curumim e hoje 
desocupada;

Maior aporte de recursos para financiamento para o atendimento nas áreas da 
assistência social.

Além Paraíba

Apae de Eugenópolis
Estabelecimento de convênio nas áreas de saúde e assistência social;

Aquisição de terreno.

Apae de Manhumirim

Estabelecimento de convênio na área de assistência social;

Celebração de convênios diretamente com as instituições, e não com intermediação das 
prefeituras.

Apae de Miraí Estabelecimento de convênio na área da saúde.

Apae de Fervedouro Construção da sede da Apae em terreno que já é de propriedade da instituição.

Apae de Tombos
Construção da sede da Apae em terreno que já é de propriedade da instituição;

Aquisição de veículo para transporte dos usuários.

Apae de Carangola
Cessão de professores de apoio para atuação na Apae em atendimento aos alunos com 
autismo.

Apae de Espera Feliz Aumento do número de professores cedidos pelo Estado.

Montes Claros

Apae de Montes Claros
Reforma e ampliação da sede (há muitas obras inacabadas, como o prédio da educação 
integral, a quadra e a fábrica de sorvete e picolé).

Apae de Buritizeiro Contratação de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e enfermeiro.

Apae de Bocaiúva Conclusão da construção da nova sede.

Apae de Porteirinha Oferta de transporte escolar adaptado para os alunos da Apae.

Apae de Pirapora

Aquisição de equipamentos para oficinas;

Conveniamento com o SUS para contratação de médico e odontólogo, uma vez que as 
salas para atendimento de saúde já existem;

Construção de quadra poliesportiva.

Apae de Jequitaí Construção de sede própria, em terreno de propriedade da entidade.
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Araxá

Apae de Araxá

Reforma de dois prédios, da piscina e do teto da área de fisioterapia, que está 
interditada;

Construção de uma nova portaria da clínica, por determinação das normas do SUS;

Aquisição de novos veículos para o transporte escolar adaptado para os alunos da Apae;

Tempestividade do repasse das verbas públicas;

Contratação de professor substituto, professor de educação física e supervisor 
pedagógico.

Apae de Perdizes Contratação de psicólogo e terapeuta ocupacional, por meio de convênio com o SUS.

Apae de Patos de Minas Transporte escolar adaptado para os alunos da Apae.

Apae de Coromandel
Aporte de mais recursos para custeio das atividades da instituição;

Maior participação das famílias.

Apae de Rio Paranaíba
Aporte de mais recursos para custeio das atividades da instituição;

Maior participação das famílias.

Apae de Monte Carmelo

Capacitação dos professores para trabalharem com alunos da educação especial;

Transporte escolar adaptado para os alunos da Apae;

Aquisição de cadeiras de rodas.

Apae de Cruzeiro de Fortaleza

Aquisição de equipamentos para tratamento de fisioterapia;

Ampliação das instalações para a oficina de picolé;

Capacitação dos professores para trabalharem com alunos da educação especial;

Transporte escolar adaptado para os alunos da Apae.

Apae de Estrela do Sul Reforma da sede.

Uberlândia

Apae de Araguari

Aumento do aporte de recursos para investimento na instituição; 

Aumento do aporte de recursos para possibilitar o retorno do atendimento 
odontológico na entidade;

Incentivo à maior participação das famílias para que os pais se comprometam com o 
tratamento do filho com deficiência.

Apae de Araporã Incentivo à maior participação das famílias nas atividades da Apae.

Apae de Campina

Incentivo à maior participação das famílias nas atividades da Apae;

Aquisição de mobiliário adaptado;

Construção de quadra coberta e piscina;

Celebração de convênio com o SUS;

Superação de empecilhos de ordem política para ter acesso a mais recursos públicos.

Apae de Canápolis Maior envolvimento da diretoria da Apae para superar as fragilidades da entidade. 

Apae de Capinópolis Construção de sede própria, em terreno de propriedade da entidade.

Apae de Centralina

Maior aporte de recursos da área da saúde para manutenção do corpo clínico da 
entidade;

Incentivo à maior participação das famílias nas atividades da Apae;

Cobertura da quadra e reforma da piscina;

Aquisição de transporte adaptado para os usuários da Apae.

Apae de Ipiaçu
Superação de empecilhos de ordem política para o desenvolvimento da entidade e a 
continuidade de uma diretoria atuante.

Apae de Ituiutaba
Aumento dos salários dos funcionários contratados pela Apae; 

Reparos nas instalações e edificações de sua sede.

Apae de Prata

Capacitação dos profissionais; 

Formação da diretoria da instituição;

Aquisição de veículo adaptado para transporte dos usuários;

Revisão da meta de atendimento de neonatos para fins de convênio na área da saúde.

Apae de Santa Vitória

Ações de incentivo à maior participação das famílias nas atividades da Apae;

Aquisição de veículo adaptado para transporte dos usuários;

Aquisição de novos equipamentos de informática para a secretaria da entidade.

Apae de Uberlândia

Recursos financeiros para manutenção da instituição;

Mais profissionais preparados para o atendimento específico da pessoa com autismo;

Ajustes de salários de acordo com o piso salarial dos profissionais. 
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Manhuaçu

Apae de Mutum
Instalação de elevador no veículo da entidade para embarque e desembarque dos 
alunos com deficiência.

Apae de Manhuaçu

Construção de casa-lar;

Aquisição de equipamentos para a montagem de uma academia em espaço físico já 
disponível para esse fim;

Encaminhamento das notas taquigráficas da audiência pública para a Apae do 
município.

Araçuaí

Apae de Pedra Azul
Construção de sede própria em terreno de propriedade da instituição;

Aquisição de jogos de cadeira e material para a secretaria.

Apae de Jenipapo
Aquisição de sede própria;

Aquisição de veículo para transporte dos assistidos.

Apae de Medina Construção de sede própria.

Apae de Virgem da Lapa Autorização oficial para funcionamento da escola da entidade.

Apae de Joaíma

Disponibilização de tratamento odontológico para os assistidos;

Aquisição de equipamentos para a clínica de fisioterapia;

Aquisição de cadeiras de rodas;

Instalação de laboratório de informática;

Contratação de assistente social e de psicólogo para atendimento na Apae.

Apae de Jequitinhonha

Ampliação da sede própria;

Aquisição veículo e de cadeira de rodas;

Contratação de profissionais para formação de equipe multidisciplinar.

Paracatu

Apae de Guarda-Mor

Aumento da carga horária dos psicólogos e fonoaudiólogos que atendem na instituição;

Cobertura da quadra;

Cessão de professores substitutos pela Secretaria de Estado de Educação, quando 
houver afastamento dos professores cedidos em adjunção.

Apae de João Pinheiro
Construção da sede em terreno de propriedade da instituição;

Oferta de transporte escolar para assistidos da zona rural.

Apae de Vazante

Contratação de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e de educadores para oficinas;

Obras de melhoria da infraestrutura (adequação do piso da escola, construção de salas, 
uma cozinha com área de serviço e término da construção da quadra de esportes).

Apae de Riachinho Cobertura na área externa, para possibilitar aulas de educação física.

Apae de Buritis

Obras de melhoria da infraestrutura (reforma, ampliação e adequação da 
acessibilidade);

Aquisição de veículo para transporte escolar.

Apae de Arinos
Obras de melhoria da infraestrutura (reforma, ampliação);

Contratação de mais profissionais na área de saúde.

¹ Serdi – Serviços Especializados de Reabilitação em Deficiência Intelectual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do SUS/MG.
² O piso mineiro de assistência social não é reajustado desde 2005.
³ A maior parte do financiamento dessas entidades é custeada pelas administrações municipais.

7.5 Anexo V – Pessoas, órgãos e entidades que participaram dos eventos

1. Além Paraíba
Deputados: Bosco
Ana Cecília Rodrigues, representando a Apae de Miraí
Ana Paula dos Santos Baptista, secretária da Apae de Eugenópolis
Antônio da Purina, vereador do município de Além Paraíba
Carlos Eduardo Gomes Senra, diretor de Saúde da Apae de Além Paraíba
Carlos Henrique Lima Protta, representante dos alunos da Apae de Além Paraíba
Elizabete Dornelas, diretora da Apae de Cataguases
Fabrízio José da Silva Faria, representante dos pais da Apae de Além Paraíba
Fernando Lúcio Ferreira Donzeles, prefeito de Além Paraíba
Flávio Senra, jornalista do Jornal Além Paraíba
Hudson Freitas, secretário municipal de Saúde de Além Paraíba
Juliene Nery Bianchini, da Apae de Tombos
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Leda Maria da Silva Castro, diretora da Apae Espera Feliz
Lívia Luz de Oliveira, conselheira regional das Apaes da Zona da Mata III e diretora pedagógica da Apae de 
Além Paraíba
Luciana Pedrosa, assistente social da Apae de Muriaé
Maria Aparecida de Paula Cunha, diretora da Apae de Manhumirim
Maria Goreti, diretora de Patrimônio da Apae de Carangola
Omar Lopes, secretário da Apae de Miradouro
Rodney Agostinho da Silva, presidente da Apae de Visconde do Rio Branco
Simone de Souza Junqueira, supervisora da Apae de Leopoldina
Terezinha da Silva Vieira, presidente da Apae de Rosário da Limeira
Thiago Souza Sabino, presidente da Câmara Municipal de Além Paraíba
Vânia Beatriz Moraes Freitas, ex-secretária de administração do município e coordenadora da Apae de Além 
Paraíba
Vera Lúcia Martins Marques, diretora da Apae de Fervedouro
Wellington Júnior Silva, vereador do município de Além Paraíba

2. Araçuaí
Deputados: Duarte Bechir
Alessandro Barreto, diretor do Hospital Santa Rita de Medina
Aline Sena Carmona, secretária Municipal de Desenvolvimento Social de Araçuaí
André Luiz Jardim de Carvalho, da Câmara Municipal de Araçuaí (representando o presidente)
Ari Cidrão, vereador do município de Divisópolis
Armando Jardim Paixão, prefeito de Araçuaí
Dim Martim, ex-prefeito de Virgem da Lapa
Elísio Simões, presidente da Câmara Municipal de Medina
Eunice Maria Tanure Jardim, conselheira regional das Apaes do Vale do Jequitinhonha
Ivandete de Jesus Quaresma, diretor regional da Sedese
Jean Mark Freire Silva, vereador do município de Itaobim
Kátia Melo, da Apae de Joaíma
Maria Helena Gomes Santos, representante dos pais da Apae de Araçuaí
Maristane Oliveira de Carvalho, secretária municipal de Educação de Araçuaí
Maron Tanure, assessor da Câmara Municipal de Medina
Péricles Júnior, representante do prefeito do município de Medina
Raimunda Cotta, da Apae de Virgem da Lapa
Rosane Guedes, da Apae de Jequitinhonha
Sandra Menezes, da Apae de Jacinto
Sandra Regina Batista de Moraes, diretora regional de Ensino de Araçuaí
Sebastião Soares Rocha, presidente da Apae de Araçuaí
Sílvio Azevedo, vereador do município de Medina
Vandirene Ramalho Moreira, da Apae de Jenipapo de Minas
Walmir Rogato Gomes Ruas, defensor voluntário das Apaes de Minas Gerais

3. Araxá
Deputados: Bosco, Elismar Prado, Liza Prado
Maria América de Fátima Moura, diretora da Escola Estadual Dr. Eduardo Montandon
Ana Maria Afonso Agostini, conselheira regional das Apaes do Alto Paranaíba I e diretora da Apae de Araxá
Ângelo Inácio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Pratinha
Antônio Ernane, diretor da Escola Estadual Maria Magalhães
Carmem Helena Chaves, diretora da Escola Estadual Loren Rios
Daniel Barbosa de Oliveira, diretor da Apae do Rio Paranaíba
Eduardo Fernandes Callegari, superintendente regional de ensino de Uberaba
Eudóxia Aparecida, representante da Apae de Perdizes
Eustáquio José Pereira, vereador do município de Araxá
Fabiana Ferreira Borges, representante dos pais dos alunos da Apae de Araxá
Farley Pereira de Aguiar, vereador do município de Araxá
Ilka Fiori dos Santos, representante do Conselho Regional Triângulo I 
Ilza Correia Menezes, da Apae Araxá
José Gaspar Ferreira de Castro, vereador do município de Araxá
José Maria Lemos Júnior, vereador do município de Araxá
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Leila Rosa, representante da Apae de Nova Ponte
Lívia Aparecida Borges Silva, diretora da Apae de Pratinha
Luiz Fernando de Almeida Teixeira, representante dos alunos da Apae de Araxá
Marcílio de Faria, vereador do município de Araxá
Maria Abadia de Oliveira, representante da Apae de Patos de Minas e conselheira regional do Alto Paranaíba II
Maria Cristina, diretora da Escola Estadual Dom José Gaspar
Maria das Graças Anselmo, representante da Apae de Patrocínio
Mário Lúcio de Aguiar, vice-presidente da Câmara de Pratinha
Ricardo Zema, empresário e parceiro da Apae de Araxá
Romário Gerson Galdino, vereador do município de Araxá
Sargento Amilton, presidente em exercício da Câmara Municipal de Araxá
Sebastião Leonardo, representante da Apae de Monte Carmelo
Sérvio Túlio Vilaça, representante da Apae de Ibiá
Suzinei Jerônimo, diretora da Apae de Sacramento
Tenente-Coronel Arnaldo Pereira Júnior, comandante do 37º BPMMG de Araxá,
Vivian Priscila da Silva, auto defensora da Apae de Araxá
Washington Luís de Deus, representante da Apae de Estrela do Sul
Zilda Elias Rodrigues, vereadora do município de Nova Ponte
Zuma Moreira, diretora da Escola Estadual Luiz Antônio Correia de Oliveira

4. Manhuaçu
Deputados: Bosco
Carol José da Costa, representante dos alunos da Apae de Manhuaçu
Constância, Apae de Caputira
Débora Vargas Perim, coordenadora do centro de atendimento e especialidade em saúde da Apae de Manhuaçu
Évila Souper, coordenadora do Centro de Convivência da Apae de Manhuaçu
Gilda, da Apae Caputira 
Itamar Rosa de Arruda, vice-presidente da Apae de Mutum
Jeremias José Mayrink, vice-presidente da Apae de Manhuaçu
Júlio Caetano Dias, diretor da Escola Estadual Dr. Eloy Werner
Jussara Araújo Mendes, da Apae de Mutum
Liliane Maria de Castro, analista da SRE Manhuaçu
Luciana das Graças Barbosa, secretária executiva da Apae de Manhuaçu
Luiz Carlos Carvalho, presidente da Apae de Manhuaçu
Márcio Rocha Damasceno, presidente da Apae de Ipanema
Marcosuel Fialho, vereador do município de Espera Feliz
Maria Aparecida de Oliveira, coordenadora do telemarketing da Apae de Manhuaçu
Maria Aparecida de Souza, secretária de Educação de Luisburgo
Maria das Graças dos Santos Silva, representante dos pais dos alunos da Apae de Manhuaçu
Mariene Gomes Botelho Valentim, conselheira regional das Apaes do Vale do Aço e Rio Doce e representante 
da Apae de Ipatinga
Maurício de Oliveira Júnior, presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu
Michele Campos, da Apae de Santa Margarida
Patrícia Luciene Lima Fialho, superintendente regional de Ensino de Educação de Manhuaçu
Robson Lacerda, vereador do município de Espera Feliz
Tânia Maria Alves, diretora da Escola Estadual Pearl White Slaib Fadlala

5. Montes Claros
Deputados: Duarte Bechir, Carlos Pimenta, Elismar Prado
Adriana Brant Albuquerque, da Fundação Clarice Albuquerque
Aleksander Oliveira de Souza, diretor regional da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
Anderson Flávio Silva, da Apae de Jequitaí
André Ricardo, vereador do município de Montes Claros 
Célia Maria dos Santos, secretária da Apae de Pirapora
Cláudio Prates, vereador do município de Montes Claros
Edmilson Magalhães, vereador do município de Montes Claros
Eduardo Madureira, vereador do município de Montes Claros
Eliana Colares de Oliveira, conselheira da Regional Norte I 
Eliete Veloso Silva e Oliveira, presidente da Apae de Montes Claros
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Fábio Neves, vereador do município de Montes Claros 
Gera do Chica, vereador do município de Montes Claros 
Geraldo Edson, chefe do gabinete do prefeito Ruy Muniz
Gilson de Oliveira Souza, representante do deputado Arlen Santiago
Idelfonso Pereira Araújo, vereador do município de Montes Claros
Kênia Leite, diretora da Apae de Buritizeiros
Ladislau Ronaldo Ferreira, vereador do município de Montes Claros
Luciano Guimarães Pereira, secretário municipal adjunto de Desenvolvimento Social de Montes Claros
Maria Aparecida Brandão Prates Veloso, Apae de Bocaiúva
Maria Mendonça da Conceição Silva, da Escola Capelo Gaivota
Railda Ruas Oliveira, aluna da Apae Montes Claros
Robson Geraldo Soares, superintendente regional de ensino de Montes Claros
Rodrigo Cadeirante, vereador do município de Montes Claros
Solany Franciely Novais Souza, da Apae de Porteirinha
Valéria de Fátima Alves Veloso, diretora pedagógica da Apae de Montes Claros

6. Pará de Minas
Deputados: Duarte Bechir
Alisson Vinícius da Silva Pinto, presidente da Apae de Florestal
Ana Hélia Lima, assistente social da Apae de Maravilhas
Antônio de Souza Rodrigues, presidente da Apae de Piedade dos Gerais
Cláudia Assunção Faria, gerente da Rede de Proteção Social Básica e Especial, da Secretario de Assistência e 
Desenvolvimento Social de Pará de Minas
Cláudia Pinheiro, gerente-geral da Apae de Itaúna
Délio Alves Ferreira, assessor do Deputado Inácio Franco
Elimar Rodrigues, assistente social da Apae de Papagaios
Elizabeth Cunha, da Apae de Ibirité
Eni Silveira, mãe de aluno da Apae de Pará de Minas
Estela Ribeiro Franciscani Silveira, da Apae de Carmo da Mata
Geórgia Stefânia Duarte Chaves de Mendonça, presidente da Apae de Itaúna
Geraldo Magela Alves Nogueira, presidente da Apae de Maravilhas
José Carlos Cascão, 2º-secretário da diretoria executiva da Apae de Pará de Minas
Juliana Nogueira, da Apae São José da Varginha
Juliana Oliveira, da Apae de Itaguara
Júlio César dos Santos, diretor da Regional Sedese de Divinópolis
Leandro Alves, vereador do município de Pará de Minas
Marcílio Magela de Souza, presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas
Maria Alice Coelho, Apae de Crucilândia
Maria de Lourdes Campos, diretora da Apae de Papagaios
Mariana Fiorawante Barbosa, gerente do Centro Especializado em Reabilitação da Apae de Pará de Minas
Marli Helena Duarte Silva, conselheira regional das Apaes Centro-Oeste II e Pará de Minas
Mozart Lopes Ribeiro, presidente da Apae de Pitangui
Núbia Paula Gonçalves Costa, fonoaudióloga da Apae de São Joaquim de Bicas
Pauliana Rodrigues Bento, aluna da Apae de Pará de Minas
Sandra Mara Rios Ferreira, diretora da Apae de Formiga
Sílvia Lima, vice-presidente da Apae de Pará de Minas
Sílvia, da Apae de Martinho Campos
Tânia de Moura Morato Resende, superintendente regional de Ensino de Pará de Minas

7. Paracatu
Deputados: Bosco, Almir Paraca, Wander Borges
Ana Amélia Melo Medeiros, secretária municipal de Desenvolvimento e Ação Social de Paracatu
Andréa Pimentel Álvares Campos, superintendente regional de ensino de Paracatu
Arildo Machado Rocha, vereador do município de Guarda-Mor
Arlete Aparecida Assunção Lima, diretora da Apae de João Pinheiro
Arnaldo Xavier, vereador do município de Guarda-Mor
Cecília das Dores, presidente da Apae de Bonfinópolis
Charles Camargos, vereador do município de Guarda-Mor
Cleiton dos Reis, presidente da Apae de Buritis
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Gélia Machado da Silva, presidente da Apae de Guarda-Mor
Geraldo Manoel Moreira da Costa, presidente da Apae de Brasilândia
Gilson Martins, presidente do PT do B de Paracatu
Glauber César Rodrigues, diretor regional da Sedese Noroeste de Minas Gerais
Glewton de Sá Guimarães, presidente da Câmara Municipal de Paracatu
José Luiz da Silva, presidente da Apae de Vazante
Lilane Oliveira Marcondes, diretora da Apae de Urucuia
Maria Aparecida Aguiar Adjuto, conselheira regional das Apaes do Noroeste Mineiro e diretora administrativa 
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paracatu
Maria de Fátima Gontijo Carvalho, diretora da Apae de Arinos
Maria de Fátima Ulhoa Almeida, secretária municipal de Educação de Paracatu
Maria Helena de Araújo Lacerda Castro, diretora da Apae de Vazante
Maria Magali Carneiro Caldas, presidente da Apae de Paracatu
Marlon Gouveia, vereador do município de Paracatu
Olavo Remígio Condé, prefeito de Paracatu
Ragos Oliveira, vereador do município de Paracatu
Raimundo Alves Torres, representante dos pais de Paracatu
Robert Inácio Ferreira, representante dos alunos da Apae de Paracatu
Rosemeire Aparecida, diretora da Apae de Riachinho
Sonildo Gonçalves Evangelista, presidente da Apae de Unaí

8. São Lourenço
Deputados: Duarte Bechir, Liza Prado
Agilsander Rodrigues da Silva, vereador do município de São Lourenço 
Ana Olga de Oliveira, vice-prefeita e presidente da Apae de Soledade de Minas
Ângela Maria Caetano Mendes Guedes, Apae de Passa-Quatro
Ângela Maria da Conceição, representante dos alunos da Apae de São Lourenço
Carlos Sanches, vereador do município de São Lourenço 
Célio Lopes, vereador do município de Campo Belo
Dalva Maria Guedes de Freitas Bolzoni Ilha, diretora da Superintendência Regional de Ensino de Caxambu
Dauri, jornal Em Dia
Eduardo Gonçalves, representante dos pais dos alunos da Apae de São Lourenço
Elane Medeiros do Espírito Santo, conselheira do Conselho Regional Circuito das Águas II
Fabrício Guedes, vereador do município de São Lourenço
Flávia Uchoa de Oliveira, diretora da Apae de Virgínia
João Bosco de Carvalho, vice-presidente da Câmara Municipal de São Lourenço
Júnior Flávio, do Rádio Clube de Campo Belo
Karla, do jornal Panorama
Lílian Junqueira da Silva, da Apae de Conceição do Rio Verde
Marlene Diniz Campos, da Apae de Aiuruoca
Pastor Mário de Arimateia, presidente da Câmara Municipal de Aiuruoca
Patrícia Pereira Lessa, vice-prefeita de São Lourenço
Paulo Neco, prefeito de Jesuânia
Paulo Til, presidente da Câmara Municipal de Conceição do Aparecida
Rosana Chaves Vilela, da Apae de Itanhandu
Thaís Maria Arantes Pereira, diretora da Apae de Cruzília
William Rogério de Souza, vereador do município de São Lourenço

9. Sete Lagoas
Deputados: Duarte Bechir, Duílio de Castro, Liza Prado
Alcides Longos de Barros, vereador do município de Sete Lagoas
Ângela Mafra, diretora da Apae de Sete Lagoas
Cristiano Casimiro, diretor da Apae do Município de Mariana
Dalton Antônio de Avelar Andrade, vereador do município de Sete Lagoas 
Dilma Luiza Jorge Shwenck, secretária municipal de Assistência Social do Município de Sete Lagoas
Edneia, da Apae de Felixlândia
Euro de Andrade Lanza X, vereador do município de Sete Lagoas
Fabrício Augusto Carvalho do Nascimento, vereador do município de Sete Lagoas
Francisco Eugênio Barbosa Raposo, presidente da Apae de Sete Lagoas
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Girlene Gomes Ferreira, das Apaes de Capim Branco e Prudente de Morais
Jaqueline de Jesus Araújo Souza, pedagoga da Apae de Felixlândia
Luiz Roberto Capucci, diretor social da Apae de Sete Lagoas
Márcio Paulino da Silva, presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas
Márcio Reinaldo Dias Moreira, prefeito de Sete Lagoas
Maria da Conceição Vila Nova Braga, diretora da Apae de Prudente de Morais
Maria da Piedade Marins Martins, da Apae de Felixlândia
Meirilene Ferraz Marques da Silva, diretora da Apae de Três Marias
Neide, coordenadora do serviço social da Apae de Sete Lagoas
Renato Gomes, vereador do município de Sete Lagoas
Sebastião César Teixeira de Amorim, representante dos alunos da Apae de Sete Lagoas
Vânia Aparecida de Freitas Silva, representante dos pais da Apae do município de Sete Lagoas

10. Uberlândia
Deputados: Duarte Bechir, Elismar Prado, Liza Prado
Adriano Zago, vereador do município de Uberlândia
Aírton, presidente do PCdoB de Uberlândia
Antônio Carrijo, assessor do deputado Luiz Humberto Carneiro
Augusto Ângelo, presidente da Associação dos Usuários de Saúde Mental de Uberlândia
Carmen de Oliveira, assessora de comunicação da Apae de Uberlândia
Célio Moreira, Conselho do Idoso de Uberlândia
Darci Franco de Morais, Apae de Santa Vitória
Edson Constâncio, presidente do Pros de Canápolis
Elaine Cristina, coordenadora da regional Uberlândia do Sind-UTE
Gabriela Rossi Bernardes, representante dos alunos da Apae de Uberlândia
Gláucia da Saúde, vereadora do município de Uberlândia
Guilhermina de Fátima Barbosa, da Apae de Campina Verde
Ildebrando Alves da Silva, presidente da Apae de Tupaciguara
Ilka Fiori dos Santos, conselheira da Regional Triângulo Mineiro I da Federação das Apaes de Minas Gerais – Tupaciguara
Isabel, da Superintendência da Mulher de Uberlândia
Ismar Prado, vereador do município de Uberlândia
Ivaldo Vasconcelos Goes, vice-presidente da Apae de Araguari
José Antônio Leandro, superintendente da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Urbana da Prefeitura 
Municipal de Uberlândia
José Ricardo, presidente da Apae de Uberlândia
Júnior, representante do deputado Tenente Lúcio
Lígia Rocha Carrijo, membro da Casa da Amizade e da família do Rotary Club de Uberlândia
Lilian Tereza de Paula Braga, diretora de Educação da Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia
Lucimar Paulina de Aguiar, diretora pedagógica da Apae de Araguari
Luiz Caymmi, da Associação das Pessoas com Deficiência (Adef)
Maria das Graças de Castro, representante dos pais dos alunos da Apae de Uberlândia
Maria de Paula Latiely, da Apae do Prata
Maria José, presidente da associação Soroptimista
Maria Paula Arantes de Macedo, diretora financeira da Apae do Prata
Marília Nogueira Neves, assessora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho
Maristela Feldner de Barros, diretora da Apae de Tupaciguara
Michele Bretas, vereadora do município de Uberlândia
Mirelle Vilela de Freitas Guimarães, diretora-geral da Apae de Uberlândia
Professor Neivaldo, vereador do município de Uberlândia
Rosa Queiroz, presidente da Adatem
Sandra Garcia, presidenta da Apae de Ituiutaba e da Adatem
Sandra Gouveia Ferreira, da Apae de Ituiutaba
Silvana Diniz Parreira Alvim, presidente da Apae de Monte Alegre de Minas
Sinomário Batista, presidente da Adef
Sônia Marília Queiroz, da Apae de Centralina
Vanessa Soares, secretária do Pros de Canápolis
Walkir, representante do deputado federal Weliton Prado


