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ATA DA 3ª PLENÁRIA DE 2014 1 

CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 2 

CONPED-22 de Abril de  2014 3 

 4 

 5 

Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e dois de abril de dois mil e quatorze, no 6 

auditório da Casa de Direitos Humanos – Av. Amazonas 558, 5º Andar, Centro – Capital, reuniu-7 

se em plenária ordinária o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 8 

de Minas Gerais, para discutir e deliberar a seguinte pauta: 1) Verificação do Quórun; 9 

2)Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária; 3)Relatórios das Comissões Temáticas; 4) Informes 10 

Gerais; 5)Apresentação – Programa Viver sem Limites – BB Acessibilidade; 6) Encerramento. 11 

Estavam presentes: Os conselheiros, Presidente Kátia Ferraz Ferreira – Centro de Vida 12 

Independente de Belo Horizonte- CVI-BH; Ana Lúcia de Oliveira- Coordenadoria de Apoio e 13 

Assistência à Pessoa Com Deficiência - CAADE/SEDESE; Alexander Fabian Malheiros – 14 

Secretaria de Estado de Saúde ; Caio Múcio Barbosa Pimenta – Associação dos Cegos Louis 15 

Braille; Ana Lúcia Henriques Grossi – SEDESE; Eustáquio José de Oliveira – Associação dos 16 

Portadores de Deficiência de Ipatinga – ADEFI; Rogério de Araújo Souza – Associação dos Pais 17 

e Amigos de Pessoas Especiais – APAPE; Denise Martins Ferreira – Conselho Regional de 18 

Psicologia – MG ; Rita de Cássia Righi Rodrigues Chaves – Associação Mineira de Reabilitação – 19 

AMR; Glicélio Ramos Silva – Secretaria de Cultura; Maurício Alves Peçanha – Associação dos 20 

Deficientes de Contagem-ADC; Lucas Leonardo Menezes Della Testa- Associação de 21 

reabilitação da Criança Deficiente de Poços de Caldas – ARCD; Milton Henriques de Oliveira – 22 

Associação dos Deficientes do Oeste de Minas-ADEFOM ; Daisy Dias Lopes – Conselho 23 

Regional de Serviço Social – CRESS; Ana Regina de Carvalho – Secretaria Estadual de 24 

Educação – SEE; Maria Odete Souto Pereira – Ministério Público MP; presentes os convidados: 25 

Francismar Couto – Intérprete de Libras; Cintia Mesquita Beltrão- AMAS/MG; Fernando Stehling 26 

Filho – AVEC AV; Alessandro Vale – AVEC AV; Fernanda Barros Ávila- Banco do Brasil; Seila 27 

Dornelas R. Bagne – Banco do Brasil; Agostinho Santos – Coordenador DPCD-BH; Marcelo Lino 28 

– Prefeitura de Contagem; Leandro Santos Sabbadini – Colaborador; Terezinha da Rocha – 29 

Secretária VCVI, Estela Maris Guillen de Souza- APAPE; Suely Pereira – Secretária VCVI; 30 

Wander Lúcio Faustino – AOADI; Liliane Civil; Luciano de Souza – Itabira; Sirlene Alves Xavier ; e 31 

as servidoras Maria de Lourdes Requeijo –SEDESE/ CONPED, Maria Helena -SEDESE/ 32 

CONPED e Luciana Paula Nunes – DSADIDH/SEDESE. A presidente Kátia inicia a reunião 33 

cumprimentando os participantes e informa sobre a aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária do 34 

Conselho Estadual da Pessoa Com Deficiência do mês de março de 2014. Lembrou a 35 

importância da participação dos Conselheiros na formação da pauta que, no entanto está sendo 36 

elaborada por meio de consulta à mesa diretora. Fez referência aos transtornos da última reunião 37 

pela troca dos pontos de pauta, em função da apresentação do Subsecretário de Esportes. 38 

Lamentou a ocorrência e ressaltou que os informes e relatórios das comissões foram 39 

prejudicados. Sugeriu a mudança, no próximo ano ou na próxima gestão, das apresentações a 40 

serem realizadas a cada dois ou três meses. Assim, a abertura dos pontos de discussão, pontos 41 

de governo, não serão prejudicados nos andamentos e encaminhamentos. A presidente citou as 42 

visitas das organizações como a Fundação Dorina Newill que gostariam de fomentar a educação 43 

para os cegos  e os projetos da fundação, as mudanças e crescimento ocorridos e a proposta de 44 

uma maior articulação para ampliar o acesso dos deficientes visuais a leitura em Braille, o 45 

Pronatec  que está aguardando a pactuação da SEDESE. Ressaltou, ainda, a articulação como 46 

Presidente do CONPED referindo-se à inexistência de acessibilidade do BRT. Lembrou que o 47 

início da COPA do Mundo de 2014 poderá interferir nos trabalhos do Conselho e solicitou 48 

sugestões para se organizarem durante o período. A Vice presidente Ana Lúcia relatou a 49 

finalização do Regimento Interno que será encaminhado a todos os conselheiros para análise e 50 
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sugestões que deverão ser enviadas até 3 dias antes da Plenária para aprovação. Comunicou a 51 

saída do Conselheiro Rogério da Comissão de Atos Normativos que justificou sua decisão para 52 

priorizar a comissão de saúde atendendo à convocação da Presidente Katia. Ana Lúcia solicitou 53 

a substituição do Conselheiro Rogério. A Conselheira Rita se prontificou substituí-lo na 54 

Comissão. O Conselheiro Rogério questionou a histórica falta de comprometimento da SEDESE 55 

nas questões relativas ao deficiente. Foi questionado pela Conselheira Ana Lúcia que exigiu que 56 

ele justificasse sua afirmação. O conselheiro Rogério justificou através do esvaziamento da 57 

estrutura da CAADE que atualmente tem muito menos funcionários e não atende às demandas 58 

indicadas sob o argumento de falta de pessoal.  A Presidente Kátia retoma a fala e menciona a lei 59 

de criação do CONPED que está em tramitação na Assembleia Legislativa, acrescentando que a 60 

Comissão da Pessoa com Deficiência da Assembleia teve o desfalque de dois deputados e que 61 

será necessário buscar outra comissão para dar sequência ao projeto de lei. Foi sugerido a 62 

Comissão de Constituição e Justiça. A Conselheira Denise relatou as discussões da comissão e 63 

citou uma correspondência recebida de uma construtora para encaminhamentos de vagas de 64 

trabalho. Sugeriu que a secretaria da mesa diretora do CONPED crie correspondência padrão 65 

para respostas imediatas para que não haja demora nos retornos. Sugeriu ainda fazer a 66 

indicação de órgãos públicos que intermediam encaminhamentos de candidatos a postos de  67 

trabalho e emprego e cita que existem empresas de consultoria que estão habilitados para 68 

proceder a indicação de candidatos. A cópia deverá ser encaminhada para o Ministério do 69 

Trabalho e Emprego para conhecimento das demandas recebidas pelo Conselho. A Conselheira 70 

mencionou denúncia recebida pelo conselho de um senhor cadeirante e idoso que foi 71 

desrespeitado pela transportadora Transimão. Foi informado que nos ônibus da empresa não há 72 

acessibilidade, sendo que os veículos se encontram com elevadores defeituosos causando 73 

transtornos para os usuários que necessitam de transporte. O denunciante alega que já entrou 74 

em contato com a empresa, mas não obteve resposta para solução ou encaminhamento da 75 

queixa formulada. A conselheira Denise solicitou o cuidado ao Conselho quando do recebimento 76 

de denúncias de violação de direito e sugeriu que elas sejam escritas de próprio punho e ou 77 

assinadas pelo denunciante para que não sejam feitas reclamações infundadas, ou indevidas que 78 

possam comprometer o CONPED. Ainda, reiterou resposta à Subsecretária de Direitos Humanos 79 

Maria Juanita a quem foi encaminhada sugestão de revisão de normatização da bolsa de 80 

educação da SEDESE para pessoa com deficiência. A Presidente Kátia informou que já foi 81 

encaminhado um ofício e que aguarda resposta. Solicitou que os conselheiros verifiquem os 82 

documentos e andamento dos processos emitidos pelo CONPED e que na próxima plenária 83 

fossem discutidos os andamentos dos trabalhos do Conselho. O Conselheiro Milton justificou sua 84 

ausência na reunião das comissões, alegando que não recebeu o comunicado. Assim, solicitou 85 

que fosse acrescentada a pauta a leitura dos ofícios encaminhados e recebidos pelo CONPED 86 

nas Plenárias para ciência de todos. O Conselheiro Eustáquio informou que marcará nova 87 

reunião com a comissão de acessibilidade para tratar dos assuntos pendentes da comissão e dar 88 

celeridades aos trabalhos. Katia informou sobre ofício recebido da Secretaria de Esportes e 89 

Turismo informando sobre a extinção da Diretoria de Desenvolvimento para o Desporto. 90 

Ressaltou que o ofício trata do questionamento feito à estrutura orgânica daquela Secretaria e 91 

que ao avaliarem o documento concluíram que não compete ao conselho questionar a extinção 92 

daquela  diretoria, mas verificar quem conduzirá as atribuições que aquela diretoria realizava. O 93 

conselheiro Maurício questionou o andamento do orçamento do Paradesporto e Paraolímpico em 94 

relação ao esporte no estado e solicitou que haja retorno dos encaminhamentos feitos à 95 

Secretaria de Esportes e Turismo. O Conselheiro Milton retomou sua fala e pontou que deparou 96 

com obstáculos na passarela de saída da rodoviária de Belo Horizonte. Alegou que há postes no 97 

meio da passarela e que já se machucou no local. Solicitou que o conselho faça gestões junto à 98 

direção do terminal rodoviário para resolução do problema. Indagou se a Comissão de Políticas 99 

tem algum retorno da audiência pública da ALMG sobre a isenção de tributos e sobre a demora 100 
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na liberação das restituições pela RECEITA FEDERAL. Nessa direção prosseguiu se referindo 101 

sobre a demora em conseguir avaliação médica pelo SUS. Informou que para se conseguir uma 102 

avaliação demandasse um ano de espera e que a demora pode resultar em perda de vagas por 103 

parte do cidadão que irá realizar o tratamento de saúde. A Conselheira Denise relatou a 104 

dificuldade na emissão de laudos de médicos, em especial, do SUS. Relatou que, para conseguir 105 

os laudos médicos para pessoa com deficiência é necessário agendar consulta médica que na 106 

maioria das vezes é paga.  A Dra. Júnia do MP relatou que já ouviu reclamações a respeito da 107 

emissão de laudos de médicos do SUS e que acredita que os médicos não tem informações 108 

precisas, ficando receosos de liberar laudos e que aparentemente é um problema do país e que a 109 

demanda deveria ser tratada no Conselho Nacional para uma possível normatização técnica por 110 

parte do SUS. Solicitou que as reclamações poderão ser encaminhadas ao Ministério 111 

Público/Promotoria da Saúde. A conselheira Ana Lúcia esclarece que existe um juizado especial 112 

no aeroporto de Confins. A Conselheira Cíntia mencionou também a dificuldade na emissão de 113 

laudos para isenção de tributos, como compra de carro e, devido a falta de orientações de muitos 114 

médicos suspeitam que esse expediente é usado para burlar a lei na hora da compra do veículo. 115 

Leandro Santos Sabbadini, colaborador ,sublinhou  a necessidade da criação de uma secretaria 116 

específica para a pessoa com deficiência. A conselheira Ana Lúcia relatou dificuldades para a 117 

criação de um órgão desse porte que a Secretaria teria que ter recurso para tal.  Leandro 118 

Sabbadini reivindicou a necessidade de um fundo paralelo para os conselheiros trabalharem que 119 

lhes garanta a participação em fóruns, eventos e feiras. Leandro Sabbadini relatou a necessidade 120 

da comissão de acessibilidade composta por  deputados de fiscalizarem se as políticas públicas 121 

da pessoa com deficiência estão sendo implementadas.  Kátia inicia os informes elencando os 122 

ofícios recebidos e as reuniões que o CONPED participará. Denise reivindicou  a participação do 123 

CONPED em reuniões mensais do CONADE e solicitou que no planejamento de 2015 se inclua o 124 

orçamento para a ida de representantes nas plenárias daquele Conselho. Katia se comprometeu 125 

a levar no encontro regional de Conselhos  as demandas recebidas pelo CONPED. Kátia 126 

informou que a publicação da nomeação dos novos conselheiros ainda não foram editadas e que 127 

a logomarca do Conselho será criada pela Assessoria de Comunicação e repassada ao 128 

CONPED. A presidente anunciou a apresentação do Programa “BB Acessibilidade”, que é uma 129 

parceria do Banco do Brasil com o Programa Viver sem Limites. A exposição contou com a 130 

participação das senhoras Fernanda e Célia da Área de Sustentabilidade do Banco do Brasil. 131 

Foram dirigidas perguntas de esclarecimento por parte dos conselheiros e convidados. A 132 

presidente Kátia encerra a plenária e nada mais havendo a tratar, eu, Luciana Paula Nunes, 133 

servidora da Diretoria Suporte e Acompanhamento dos Conselhos de Direitos e Interiorização de 134 

Direitos Humanos lavro a presente ata.  135 

Belo Horizonte, 22 de Abril de 2014.  136 

 137 

Kátia Ferraz Ferreira  138 

Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência- CONPED 139 

 140 

Alexander Fabian Malheiros 141 

Secretaria de Estado de Saúde 142 
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Ana Lúcia de Oliveira 144 

Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Com Deficiência -  CAADE/SEDESE 145 
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Glicélio Ramos Silva 147 

Secretaria de Cultura 148 

 149 

Maurício Alves Peçanha  150 
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Associação dos Deficientes de Contagem-ADC 151 
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Lucas Leonardo Menezes Della Testa 153 

Associação de reabilitação da Criança Deficiente de Poços de Caldas – ARCD 154 

 155 

Caio Múcio Barbosa Pimenta  156 

Associação dos Cegos Louis Braille 157 
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Eustáquio José de Oliveira  159 

Associação dos Portadores de Deficiência de Ipatinga – ADEFI 160 
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Milton Henriques de Oliveira 173 
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 175 
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Conselho Regional do Serviço Social – CRESS  177 
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Secretaria de Desenvolvimento Social -SEDESE 180 
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