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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas 1 

com Deficiência realizada no dia 21 de agosto de 2017, às 14h00m, no auditório da 2 

Casa de Direitos Humanos - Av. Amazonas, 558 - 7º andar - Centro - Belo Horizonte, 3 

reuniram-se em plenária ordinária os conselheiros (as), Roberto Carlos Pinto 4 

(ADEVIUDI), Júnia Elizabeth Reis (MP), Alexander Fabian Malheiros (SES), Caio Múcio 5 

Pimenta (LOUIS BRAILLE), Adinilson Marins (FEAPAES), Glicélio Ramos da Silva (SEC), 6 

Andreísa Jacinto de Oliveira Santos (CRP), Maria Patrícia Garcia e Souza (SETOP), Maria 7 

Luiza Gomes Passos Vieira (SEE), Josélio Ricardo Nunes Coelho (ASUGOV), Sueli 8 

Nascimento (SEDS) Intérpretes de LIBRAS presentes: Juliano Salomon de Oliveira e 9 

Raquel Pereira Alves para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: I - verificação do 10 

quórum para instalação dos trabalhos; Maria Luísa iniciou os trabalhos conferindo o 11 

quórum, 10 conselheiros (as) presentes no momento de início. Quórum necessário 12 

para instalação da sessão plenária ordinária. Solicitou ao pleno a inclusão de ponto de 13 

pauta: Eleição da presidência do CONPED, caso tivesse o mínimo de 14 conselheiros, 14 

como pede o regimento interno do conselho, aprovada a inclusão do ponto de pauta.  15 

II- apresentação das justificativas de ausências dos Conselheiros; Gilmar Borges 16 

Rabelo (APARU), Marinéia Crosara de Resende (APARU), Milton Henriques de Oliveira 17 

(ADEFOM) justificaram ausência. III- apreciação e votação da ata da reunião anterior; 18 

a presidente da plenária, Maria Luísa colocou a ata para apreciação, a mesma foi 19 

aprovada por unanimidade. IV- apresentação dos relatórios das Comissões Temáticas. 20 

Foi feita a leitura do ofício enviado pelo Conselho Municipal das Pessoas com 21 

Deficiência de Belo Horizonte para o CONPED com sugestões e questões em relação ao 22 

fundo. Roberto Carlos informou que o conselho está sem informações atualizadas 23 

sobre minuta da Lei de criação do Fundo Estadual da pessoa com deficiência e colocou 24 

da importância de voltar os trabalhos pra depois abrir para a consulta pública. Sugeriu 25 

ainda que a secretaria executiva do CONPED entre em contato com o atual Presidente 26 

do Conselho e verifique se ele possui a versão atualizada da minuta elaborada pelos 27 

conselheiros do CONPED. V- Eleição presidência do CONPED: Como não teve o 28 

quórum mínimo para a pauta, não pode ser realizada a eleição para a vaga da 29 

Presidência do Conselho. O conselheiro Adinilson colocou em questão a confirmação 30 

de que na próxima reunião se eleja o próximo Presidente e agradeceu também o 31 

trabalho que o Romerito exerceu. Juliana Chiari pontuou que: Se na próxima plenária 32 

não houver quórum, o Presidente passou a ser o Gilmar Rabelo (atual vice-presidente), 33 

sem possibilidade de fazer eleição, pois no Regimento Interno consta que não se pode 34 

fazer eleição quando falta menos de um ano para o fim da gestão. Glicélio perguntou 35 

quando vence o mandato da atual mesa diretora, sendo informado que o mesmo 36 

vence em 19 de setembro de 2018. O conselheiro Caio Múcio pediu para os 37 

conselheiros fazerem uma reflexão sobre a importância de suas participações nas 38 

sessões plenárias do CONPED, tendo em vista a dificuldade que o Conselho está tendo 39 

em cumprir seu efetivo papel de órgão formulador e controlador de políticas públicas. 40 

Adinilson e Maria Luisa propõem enviar uma carta de convocação para os conselheiros 41 
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para voltarem a participar da plenária. Roberto Carlos complementou a proposta para 42 

enviar somente para as pessoas que faltam com frequência. Maria Luísa colocou em 43 

votação a proposta, que foi aprovada por unanimidade. Os conselheiros cobraram o 44 

retorno da deliberação colocada em plenária anterior, em que foi solicitado às 45 

Secretarias de Estado que possuem cadeira no CONPED façam apresentações em 46 

sessões plenárias, propiciando que as ações desenvolvidas em prol da política da 47 

pessoa com deficiência sejam socializadas com os demais conselheiros. Foi deliberado 48 

que na próxima plenária ordinária o CONPED esta pauta será retomada, tendo a 49 

apresentação da Secretaria de Estado de Saúde V – informes: Romero Wagner do 50 

Carmo da SEGOV justificou a ausência de Neila da SEGOV, pois está ocupada com os 51 

Fóruns Regionais e a mesma pediu a substituição dela do Conselho, a Presidente da 52 

mesa pediu que ela envie ofício para o CONPED pedindo sua substituição junto ao 53 

Conselho. Juliana Chiari passou o informe da dificuldade de resposta dos conselheiros 54 

em relação à solicitação de diárias e a importância do envio da confirmação de 55 

presença, prestando atenção à assinatura do documento. A data limite para a próxima 56 

confirmação é de 15 de setembro para a passagem de outubro. Roberto Carlos deu 57 

informe sobre o mini seminário sobre passe livre interestadual que acontecerá no dia 58 

09/09/2017, as 14:00, na sede da ADEVIUDI – Associação dos Deficientes Visuais de 59 

Uberlândia. Juliana Chiari falou sobre a importância da atualização dos dados dos 60 

conselheiros, para que continuem sempre recebendo as informações, também colocou 61 

a importância de debater nas próximas reuniões o ofício do Ministério Público Federal 62 

sobre a falta de acessibilidade das pessoas com deficiência nos terminais do MOVE BRT 63 

em Belo Horizonte. Maria Luísa propõe de enviar o ofício recebido pelo Ministério 64 

Público Federal por e-mail para todos conselheiros opinarem e no dia 18 de setembro 65 

deliberar sobre a demanda apresentada. A sessão foi encerrada às 15h34min e foi 66 

convocada a 7ª reunião no próximo mês no dia 18/09/2017 com a seguinte pauta: 1-67 

Apresentação da Secretaria de Estado de Saúde. 2- Eleição para a Presidência do 68 

CONPED. 3- Discussão e deliberação sobre o retorno ao Ministério Público Federal 69 

referente à falta de acessibilidade das pessoas com deficiência nos terminais do MOVE 70 

BRT. 4 - Recomposição das Comissões Temáticas do CONPED. Por não haver mais nada 71 

a tratar foi declarada encerrada a reunião, da qual foi lavrada apresente ata, que é 72 

assinada pelos conselheiros presentes na reunião.  73 

Roberto Carlos Pinto (ADEVIUDI)  74 

Júnia Elizabeth Reis (MP) 75 

 Alexander Fabian Malheiros (SES) 76 

 Caio Múcio Pimenta (LOUIS BRAILLE) 77 

 Adinilson Marins (FEAPAES) 78 

 Glicélio Ramos da Silva (SEC) 79 
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 Andreísa Jacinto de Oliveira Santos (CRP) 80 

Maria Patrícia Garcia e Souza (SETOP) 81 

Maria Luiza Gomes Passos Vieira (SEE) 82 

Josélio Ricardo Nunes Coelho (ASUGOV) 83 

Sueli Nascimento (SEDS) 84 


