
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE         DEFESA  1 

DOS  DIREITOS  DA  PESSOA  COM  DEFICIÊNCIA 2 

No dia 22 de Dezembro de 2014, às 14h49’, no auditório da Casa de Direitos 3 
Humanos – Av. Amazonas, 558 – 7º andar – centro – B. Horizonte, reuniram-4 
se em plenária ordinária os conselheiros: Kátia Ferraz Ferreira(C.V.I.), 5 
Clodoália Nobre Barbosa(SEPLAG), Ana Regina de Carvalho(SEE),Ana Lúcia 6 
Henriques Grossi(CAADE- SEDESE), Ana Lúcia  Oliveira(CAADE-7 
SEDESE),Maurício Alves Peçanha(ADC), Caio Mucio Barbosa Pimenta 8 
(Assoc.Cegos Louis Braille), Eustáquio José de Oliveira(ADEFI), Rogério de 9 
Araújo Souza(APAPE),Denise  Martins Ferreira(CRP/MG) e Daisy Dias 10 
Lopes(CRESS/MG) para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1. 11 
Verificação do quórum 2. Aprovação da ata da 10ª Reunião Ordinária 3. 12 
Relatórios das Comissões Temáticas 4.  Informes 5. Apresentação – 13 
“Programa MINAS INCLUI” – Dra. Ana Lúcia de Oliveira – Coordenadora 14 
Especial de Apoio e Assistência à pessoa com Deficiência – CAADE. 15 
Justificaram ausência os conselheiros: Glicélio Ramos Silva (SEC),Maria 16 
Odete Souto Pereira (Ministério Público), Milton Henrique de Oliveira 17 
(ADEFOM), Marlice Ornelas Lúcio (APODEM), Nilson Corrêa (ADEFCAMP), 18 
Renata Jacques Batista (Conselho Regional de Fonoaudiologia), Alexander 19 
Fabian Malheiros (SES), Lindberg Ribeiro Garcia (SETOP),Juliana de Melo 20 
Cordeiro Chiari (CAADE-SEDESE),Adinilson Marins (FEDERAÇÃO DAS 21 
APAE’s).  Após as boas vindas da presidente, foi conferido o quórum. Foi 22 
identificada a presença de 11 conselheiros,  que se mostrou insuficiente 23 
para a realização da reunião. Mesmo sem condições de deliberação, foi 24 
proposto a apresentação da minuta sobre a Resolução que regulamenta a 25 
“Bolsa Sedese”, pela Comissão de Políticas Públicas. A presidente apontou 26 
como pontos de pauta mais importantes desta reunião o Relatório sobre o 27 
“Minas Inclui” pela CAADE; Proposta de minuta do Regimento Interno; e 28 
Eleição. O conselheiro Rogério lembra que com a proximidade da 29 
renovação e eleição do CONPED é importante a aprovação do Regimento 30 
para dar legalidade aos atos do Conselho. A conselheira Denise, diante da 31 
falta de quórum, sugeriu que esta discussão seja prioridade no início do 32 
próximo ano. Por fim, a conselheira Daisy sugeriu a apresentação da minuta 33 
da Resolução e das discussões ocorridas na reunião da Comissão de 34 
Políticas Públicas sobre a “Bolsa Sedese”, pois os conselheiros já vão se 35 
inteirando das sugestões propostas para a Subsecretaria bem como já se 36 
inicia a discussão nesta reunião que teve a participação da técnica Mirella 37 
Vasconselhos Barbosa superintendente da Sedese, indicada pela 38 
Subsecretária Juanita Godinho para representá-los. A conselheira Ana 39 
Regina  registrou que o esvaziamento da plenária  pode ser devido ao 40 



conteúdo  da pauta, apesar do esforço da presidente para se obter quórum. 41 
Sugeriu, também, que se aproveite a presença da Superintendente Mirella 42 
Barbosa , representante da Sedese. A presidente, neste momento, solicitou 43 
que os convidados se apresentem e informem sobre as entidades que 44 
representam. A conselheira Denise face a ausência de quórum externa a 45 
falta de apoio ao CONPED nesta gestão, a criação de barreiras desde o início 46 
do processo eleitoral pela Sedese. O Conselheiro Rogério acrescentou sobre 47 
o descaso com conselheiros do interior e com as ausências permanentes do 48 
intérprete de libras para as reuniões, o que impossibilita a participação dos 49 
deficientes auditivos. O Conselheiro Rogério atribui responsabilidade ao 50 
grupo de conselheiros desta gestão, por ainda não ter sido acionado o 51 
Ministério Público, como forma de garantir a presença do Intérprete de 52 
Libras, em todas as plenárias do CONPED. Em acordo com os conselheiros 53 
presentes, a presidente passa a palavra a Sra. Denise, presidente da 54 
Comissão de Políticas Públicas para apresentação das sugestões ao texto da 55 
Resolução. Denise, inicialmente, agradece o empenho da Comissão e à Sra. 56 
Mirella Barbosa para que se alcançasse uma resolução que contemplasse 57 
as necessidades das pessoas com deficiência.   Fez a leitura do OF. 45.2014, 58 
de 22.12.2014, dirigido à Subsecretária de Direitos Humanos, com as 59 
premissas norteadoras que sustentam a minuta da Resolução. Em seguida 60 
foi feita a leitura da resolução com as alterações e acréscimos sugeridos 61 
pela Comissão, com a participação da Sra . Mirella. O Conselheiro Rogério 62 
externou sua posição em que uma comissão não pode se isentar de suas 63 
posições e dos documentos que ela aprova de possíveis impactos oriundos 64 
das alterações sugeridas, tanto ao Estado quanto aos beneficiários. A 65 
conselheira Denise esclareceu que quanto a redução dos valores, 66 
atualmente recebidos pelos bolsistas, com valores acima de R$400,00 67 
(quatrocentos reais), após os dois anos de transição, caberá ao Estado 68 
prover as carências dos beneficiários. A técnica da Sedese, Mirela, 69 
parabeniza a Comissão e fez considerações sobre alguns artigos. Esclareceu 70 
também, que não houve estudo de impacto na vida das pessoas e acredita 71 
que  poderá haver prejuízo para beneficiários que recebem bolsas com 72 
valores mais elevados. Sugeriu que seja incluído no artigo 10 que durante o 73 
processo de transição as famílias sejam acompanhadas. O conselheiro 74 
Maurício acrescentou que o CONPED deverá ser informado periodicamente 75 
do status do programa bem como da divulgação da Resolução para todo o 76 
Estado. Sugeriu que a resolução faça menção à Convenção da ONU bem 77 
como no texto do ofício que a acompanhará. A conselheira Denise 78 
esclareceu que é papel do CONPED acompanhar e fiscalizar este e outros 79 
programas relativos a pessoa com deficiência, bem como propor novos 80 



programas e políticas públicas. A conselheira Clodoália informou sobre o 81 
orçamento e as verbas para a área social. Entende-se que esta “bolsa” é um 82 
complemento para o cidadão. A resolução vem clarear uma legislação.  83 
Após as sugestões da técnica Mirella e de outros conselheiros foi solicitado 84 
que o documento seja encaminhado para apreciação do jurídico da Sedese.  85 
A conselheira Daisy sugeriu que após o acréscimo das alterações propostas 86 
no texto da resolução e do ofício para encaminhamento à equipe técnica e 87 
ao jurídico da Sedese, seja enviado cópia aos conselheiros dando ciência do 88 
documento. O Conselheiro Caio registrou sua frustação com o Conselho  e 89 
com os conselheiros. Propôs que o CONPED seja mais enérgico mediante a 90 
falta de compromisso de muitos conselheiros, opinou pelo desligamento 91 
dos mesmos,  de acordo com o previsto no regimento.  A Sra. Denise 92 
ratificou a falta de apoio da Sedese, que durante o ano criou várias barreiras 93 
e apoia o envio  de ofício às Secretarias, que não tiveram representação 94 
presente, informando sobre as ausências nas plenárias do CONPED, assim 95 
como sobre a importância da presença permanente do intérprete de libras 96 
em todas as plenárias do CONPED. A presidente Katia acrescentou que as 97 
atitudes do Estado falam do pouco respeito que é concedido à sociedade 98 
civil mas lembrou que estamos na luta e comprometidos com a defesa  de 99 
direitos das pessoas com deficiência. A participante da Plenária, Sra. Liliane, 100 
pediu a palavra e declarou estar decepcionada com a política da pessoa com 101 
deficiência, com a falta de conquistas para este segmento. O Conselheiro 102 
Caio ressaltou  que  apesar da falta de compromissos de alguns conselheiros 103 
é notório o trabalho e compromisso da Sra. Presidente. O conselheiro 104 
Rogério ratificou a fala do Conselheiro Caio e falou da esperança para o 105 
próximo ano com um novo governo. A Vice Presidente do CONPED, Sra. Ana 106 
Lúcia, informou que finaliza a sua gestão na coordenação da CAADE e no 107 
CONPED. Na oportunidade,  agradeceu o apoio, as lutas vivenciadas, a 108 
oportunidade de conhecer muitas pessoas e solicitou ajuda de todos os 109 
conselheiros para a continuidade do trabalho da CAADE.  Repassou 110 
informações sobre o Plano Minas Inclui (publicação de 2013); sobre valores 111 
de multas aplicadas  pelo Ministério Público que podem ser revertidas para 112 
os Conselhos Municipais para compra de computadores; da estruturação 113 
de levantamento sobre violência contra pessoas com deficiência; sobre a 114 
inauguração da Central de Libras de Juiz de Fora; capacitação de 115 
conselheiros para participar de encontro em Brasília; levantamento  de 116 
associações  de pessoas com deficiência do Estado de Minas Gerais. Por fim 117 
parabenizou o CONPED, à presidente, à Comissão de Políticas Públicas “pois 118 
ninguém faz nada sozinho”. A presidente Kátia encerrou a reunião, às 17:20 119 
hs. Eu, Daisy Dias Lopes, 1a. Secretária lavrei a presente ata, que dato e 120 



assino. 121 
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