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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Reunião

ATA DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA (ORDINÁRIA) DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MINAS GERAIS – CONPED/MG, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

 

PRESIDÊNCIA DE ROBERTO CARLOS PINTO

 

Às 10h00min, reúnem-se na modalidade de web conferência, na plataforma YOUTUBE/ SEDESE em plenária
ordinária do Conselho Estadual de Defesa dos  Direitos da Pessoa com Deficiência de Minas Gerais - 
CONPED/MG – Live "A Casa de Direitos Humanos e a Trajetória dos Conselhos na Par�cipação Social em
Minas Gerais" os Conselheiros Governamentais com seus respec�vos órgãos: Alexander Fabian Malheiros,
Secretaria do Estado de Saúde – SES; Wesley Barbosa Severino – Coordenadoria Estadual de Ar�culação e
Atenção à Pessoa com Deficiência – CAADE, Juliana de Melo Cordeiro – Coordenadoria Estadual de
Ar�culação e Atenção à Pessoa com Deficiência – CAADE; Tuliana Macedo Vasconcelos - Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão – SEPLAG; Cris�na Mar�ns da Costa Azevedo– Secretaria de Estado da Educação –
SEE; Eva Aparecida Barbosa Pinheiro – Secretária de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE. Presença
da Sociedade Civil com seus respec�vos órgãos: Roberto Carlos Pinto, Associação dos Deficientes Visuais de
Uberlândia – ADEVIUDI; Anderson Luís Coelho – Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
4ª Região – CREFITO4; Raimundo de Oliveira Neto – Conselho Regional de Fonoaudiologia/ 6ª Região –
CREFONO6; Eliane do Amparo Dias Braga- APAE de Coronel Fabriciano; doravante iden�ficados pelo
primeiro nome seguido da sigla do órgão ou en�dade que representam. Juliana de Melo Cordeiro – CDH
iniciou-se  a live apresentando e passando a palavra à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social –
SEDESE – Elizabeth Jucá e Melo Jacome�; que iniciou sua fala parabenizando a coordenadora da Casa de
Direitos Humanos e ao Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência –
CONPED/MG - Roberto Carlos Pinto e demais ex-presidentes pelos 20 anos de existência deste conselho,
como Espaço de referência na construção, planejamento e controle de polí�cas públicas voltadas à pessoa
com deficiência em nosso Estado. Destacou como um dos Trabalhos fundamentais de integração a rede de
ar�culação com os conselhos Municipais – RACM. Na oportunidade falou das dificuldades enfrentadas pela
Secretaria neste ano corrente mais elogiou as conquistas. Desejou a todos um feliz natal e um ano de 2021
de conquistas e colheita abundante de resultados. Juliana de Melo Cordeiro – CDH,  apresenta a Casa de
Direitos Humanos, sobre os conselhos de direito que a integra e demais órgãos que promove a reparação,
integração e proteção dos direitos ameaçados ou violados. Ela também faz um breve relato sobre a sua
caminhada profissional. Roberto Carlos apresenta os demais par�cipantes e ex-presidentes do CONPED/MG;
Flávio Oliveira; Maria Cris�na Abreu Domingues Reis; Ká�a Ferraz; Romerito Costa Nascimento e
Alexander Fabian Malheiro que teve dificuldades para se conectar a live. Todos fizeram um pequeno relato
da própria trajetória tanto a frente do CONPED quanto ao longo da vida profissional e acadêmica, quanto na
luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Na parte da tarde, Roberto Carlos apresentou Raimundo de
Oliveira Neto presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia – 6° Região- CREFONO6 e Anderson Luís
Coelho presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4° Região- CREFITO4.
Juntos apresentaram o Tema: Habilitação e reabilitação das Pessoas com Deficiência. Eles ressaltaram a
Importância da inclusão e qualidade de vida da pessoa com deficiência. Falaram da importância dos
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profissionais de fonoaudiologia, fisioterapia e terapeuta ocupacional na saúde, reabilitação e na
independência da vida diária da pessoa com deficiência. Lembraram que a saúde é um direito de Todos e
dever do Estado. Após a palavra foi passada para Marta Almeida Gil – Coordenadora Execu�va do AMANKAY,
Ins�tuto de Estudos e Pesquisas. Ela apresentou o Tema: A Sustentável Leveza da Inclusão. Destacou a
importância da educação e do trabalho para todas as Pessoas e principalmente para as pessoas com
deficiência. Apresentou alguns dados sobre a par�cipação da pessoa com deficiência no mercado de
trabalho Brasileiro. A importante contribuição junto à previdência social, no mercado automobilís�co etc.
Falou que a inclusão depende de ações afirma�vas que garantem direitos para pessoas e equiparação de
oportunidades para pessoas que estão à margem da sociedade. Lembra que o trabalho em equipe é
importante para potencializar qualidades, talentos e promover cooperação. Cada um de nós somos únicos
porem juntos todos nós somos melhores ela lembra. Romeu Kazumi Sassaki -  pesquisador brasileiro
atuante sobre a educação, autonomia e direitos das pessoas com deficiência possui uma Carreira extensa,
que acumula diversos livros publicados. Apresenta o Tema: A Necessária releitura da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e da LBI. Fala da importância de se reler profundamente documento
da Convenção e da Lei Brasileira de Inclusão, aplicando as experiências vividas e trazendo-as para os
momentos atuais. Buscando assim, corrigir, remodelar, atualizar e melhorar os pontos que passaram
despercebidos durante a sua implementação. Ele se coloca à disposição para par�cipar de grupo de trabalho
que tenha a finalidade de debater sobre este tema. Ele disponibilizará o Material para aqueles que se
interessarem. Roberto Carlos Pinto agradeceu a par�cipação dos exs presidentes, dos palestrantes e
Par�cipantes deste Webinário. Agradeceu a Juliana de Melo Cordeiro  – CDH; à Elizabeth Jucá – SEDESE.
Também agradeceu aos integrantes da secretaria execu�va do CONPED/MG na pessoa de sua secretaria
execu�va Dirlene Ribeiro Lopes. Nada mais havendo a se tratar e cumprida à finalidade da reunião a
presidência procede ao seu encerramento, às 16h10min.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Carlos Pinto, Usuário Externo, em 12/01/2021, às
11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Anderson Luís Coelho, Usuário Externo, em 12/01/2021, às
11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Cris�na Mar�ns da Costa de Azevedo, Servidor (a) Público
(a), em 12/01/2021, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wesley Barbosa Severino, Coordenador(a), em 12/01/2021,
às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Eva Aparecida Barbosa Pinheiro, Servidor (a) Público (a), em
13/01/2021, às 09:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Tuliana Macedo Vasconcelos, Servidor(a) Público(a), em
15/01/2021, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Juliana de Melo Cordeiro, Coordenador(a), em 20/01/2021,
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às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por ELIANE DO AMPARO DIAS BRAGA, Usuário Externo, em
22/01/2021, às 19:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Alexander Fabian Malheiros, Servidor (a) Público (a), em
25/02/2021, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 24144676 e o
código CRC 5ACA152A.

Referência: Processo nº 1480.01.0010674/2020-65 SEI nº 24144676
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