
ATA   DA  5ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DE  2014 CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA 1 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 2 

Às  quatorze horas e trinta e seis minutos do dia 16 de junho de 2014, no auditório da Casa de 3 

Direitos Humanos- Av. Amazonas, 558-  5º andar- centro –BH, reuniu-se em plenária ordinária o 4 

CONPED para debater e deliberar sobre a seguinte pauta: verificação do quórum, aprovação da ata 5 

da 4ª reunião ordinária relatório das comissões temáticas e informes. Estava m presentes os 6 

conselheiros: Kátia Ferraz Ferreira( presidente do CONPED) , Ana Lúcia de Oliveira( vice Presidente 7 

do CONPED), Clodoália Nobre Barbosa(SEPLAG), Glicélio Ramos Silva(SEC), Milton Henriques de 8 

Oliveira(ADEFOM ), Lucas Leonardo Menezes Della Testa(ARCD), Rogério de Araújo Souza(APAPE),  9 

Adinilson Marins(Federação APAES), Denise Martins Ferreira(Cons. Reg. Psicologia), Daisy Dias 10 

Lopes(Cons. Reg. Serviço Social), Renata Jaques Batista(Cons. Reg. Fonoaudiologia) e  Alexander 11 

Fabian(SES). Justificaram sua ausência os conselheiros: Ana Regina de Carvalho(SEE),Valéria Marta 12 

Amormino(SEE), Ana Lúcia Henriques Grossi(CAADE), Artur Campos Cheib(SEDESE), Maurício Alves 13 

Peçanha(ADC), Marlice Ornelas Lúcio(APODEM),Caio Múcio Barbosa Pimenta(A. Cegos L. Braille), 14 

Eustáquio José de Oliveira(ADEFI) e Breno Ferreira Monteiro Elias(ADEFCAMP). A presidente Kátia 15 

iniciou a reunião comunicando a presença da profissional da Central de Libras, Suelen Gomes 16 

Pinheiro, que deverá estar presente em todas as  plenárias a pedido da subsecretária Maria Juanita  17 

Godinho Pimenta, o que deverá constar em todas as convocações e convites  para as plenárias, de 18 

acordo com a conselheira Denise. Kátia informa sobre a vacância  na mesa diretora, pois Eustáquio 19 

José de Oliveira, 1º secretário e Glicélio Ramos Silva, 2º secretário abdicaram desta função e coloca 20 

em votação o preenchimento das vagas. Após indicações e sugestões procedeu-se `a eleição dos 21 

conselheiros para ocupação dessas vagas. Não houve necessidade de fazer a inserção das cédulas 22 

na urna porque as conselheiras Daisy Dias Lopes e Clodoália Nobre Barbosa se dispuseram a  23 

compor a mesa diretora. Não houve outros candidatos e todos os conselheiros aprovaram. Em 24 

seguida a ata da 4ª reunião  ordinária foi aprovada. Sobre a reunião da Câmara Técnica, Denise 25 

confirma a data da mesma, dia 26 de junho, às nove horas. Ana Lúcia de Oliveira, que representa o 26 

Conselho na Câmara Técnica, pede que o CONPED faça uma retificação da saída da Juliana  de Melo 27 

C. Chiari da CAADE e sua atual suplente, Ana Lúcia Henriques Grossi. Ana Lúcia de Oliveira, 28 

coordenadora da comissão de atos normativos, lembrou que enviou a todos os conselheiros a 29 

minuta do regimento interno para as devidas sugestões,  tendo recebido colaboração do Rogério, 30 

Caio Múcio, Daisy e Eustáquio, mas não houve discussão sobre as sua propostas devido a ausência 31 

dos conselheiros Caio e do Eustáquio. Desta forma não haverá mais prazo para sugestões e propôs 32 

uma reunião da comissão de atos normativos no dia 27 às 10 horas . Na apresentação da comissão 33 

de políticas públicas, Denise explicou  que o principal ponto de atuação, na reunião da comissão, foi 34 

com a questão da Bolsa CAADE, que tem se estendido desde o ano passado, pois não tem recebido 35 

respostas com a brevidade necessária, encontrando dificuldades para lidar com as sugestões e 36 

proposições que foram solicitadas ao Conselho, Inclusive pela SEDESE. Cita  o ofício emitido pelo 37 

defensor público da pessoa com deficiência e do idoso, Dr. Estevão, solicitando informações 38 

detalhadas a respeito da Bolsa CAADE e Kátia respondeu notificando que estas mesmas 39 

informações o CONPED solicitou `a subsecretária, mas ainda não obteve resposta. Sendo assim, 40 

enviou nova solicitação à subsecretária pedindo as proposições de alteração no processo de 41 



concessão  deste benefício para que a comissão de políticas públicas dê andamento ao processo. 42 

Neste caso, foi eleito o conselheiro Adinilson como responsável para trabalhar com essa temática 43 

da bolsa, fazendo análise da documentação completa da SEDESE. Denise informou ainda sobre a 44 

audiência pública solicitada pela Comissão de Articulação e Acesso ao Conselho Nacional de Justiça 45 

da OAB na Assembleia Legislativa, na qual foi distribuída uma cartilha sobre a educação inclusiva, 46 

contendo vários equívocos e informações incorretas sobre os direitos da pessoa com deficiência. 47 

Com relação a esse fato, Ana Lúcia de Oliveira, que é presidente da comissão da pessoa com 48 

deficiência da OAB, sugeriu que se deve fazer uma recomendação para que toda política pública a 49 

ser elaborada  seja submetida à consideração do CONPED. Comissão de acessibilidade: o 50 

conselheiro  Milton Henriques demonstrou grande preocupação com a ausência dos componentes 51 

desta comissão e pediu mais comprometimento dos conselheiros nas reuniões de comissão e 52 

afirma que “acessibilidade é essencial, pois quando não se promove a acessibilidade não se chega à 53 

inclusão”. Ele  solicita que os conselheiros de outras comissões ajudem a compor a sua comissão e 54 

cita  a questão do transporte coletivo que tem o prazo para se adequar à lei até o final de 2014. 55 

Dando continuidade a esse tema, Kátia informa que apresentou essa questão no Conselho 56 

Municipal de Belo Horizonte. Disse  que participou do 12º  Seminário de Meio Ambiente e 57 

Mobilidade Urbana no qual o presidente da BHTRANS, Ramon César Vítor, afirmou que o táxi 58 

acessível só atenderá Confins/BH na época da Copa do Mundo. Ela obteve a informação de que 59 

houve um acordo entre  a SETOP, DER, e BHTRANS para viabilizarem esse trânsito e acrescentou 60 

que percebe-se um problema de gestão na Central deste atendimento, pois os motoristas estão se 61 

negando a atender a pessoa com deficiência. Kátia conclui, recomendando que as comissões de 62 

acessibilidade e de políticas públicas devem questionar  o órgão gestor do atendimento do 63 

atendimento do táxi especial. Em seguida, concedeu a palavra à plateia. Adriane( Associação das 64 

mães que informam) citou exemplos do mau atendimento do transporte coletivo,  da falta de 65 

acessibilidade e pediu auxílio no sentido de encaminhamento de denúncias.  Denise indicou  a 66 

Defensoria e a Promotoria Pública. Daisy disse que esse não é apenas um fato específico, essa é 67 

uma realidade,  que é comum o que acontece e exemplifica com um caso de mau atendimento que 68 

presenciou dentro de um ônibus, pois os profissionais não estão preparados para lidar com este 69 

público. Daisy sugere que o Conselho deve transformar esse acontecimento em um fato mais 70 

palpável para que possa desempenhar seu papel, alertando exigindo e reivindicando que o Estado 71 

cumpra sua obrigação  de tornar a sociedade mais inclusiva. O conselheiro Lucas Leonardo disse 72 

que essas demandas são as mesmas de Poços de Caldas e relatou a experiência positiva em sua 73 

cidade  como, por exemplo, colocar as crianças  com deficiência no ensino regular, em sala de aula 74 

acompanhadas por cuidadores capacitados pelo município e outras entidades, programa que já 75 

funciona há seis anos; conseguiram aprovar o “Projeto Licença” em que os conselheiros conversam 76 

nas escolas a fim de despertar a importância de saber lidar com as diferenças e também 77 

conseguiram a aprovação do passe livre ilimitado para pessoa com deficiência. Rogério criticou os 78 

órgãos públicos que não solucionam os casos como, por exemplo, os ônibus que usam a 79 

identificação de “ônibus acessível” e não cumprem o que prometem.  “A pessoa só entra se 80 

conseguir”. Para isto existe a lei, mas há omissão dos órgãos públicos que cuidam desta questão e 81 

julga necessário fazer uma denúncia contra os gestores destas empresas. Rogério também 82 



mencionou o caso da Bolsa CAADE, dizendo que a SEDESE  garantiu apresentar a proposta do 83 

programa para consideração do CONPED, mas, por enquanto, não se manifestou nesse sentido.   84 

Agostinho Santos( coordenadoria da pcd da prefeitura de BH0) assegura que é fundamental receber 85 

denúncias já consolidadas e detalhadas e documentadas sobre os  problemas  com os  transportes,  86 

pois a Central de  Atendimento da prefeitura de (tel 155 e 156) é  gratuita, mas a gerência de 87 

transportes não prevê esses desvios e nega  que ocorram esses problemas. Kátia  pondera sobre a 88 

possibilidade de se fazer uma parceria com a Associação Mineira de Municípios, elaborar um ofício 89 

e enviá-lo aos prefeitos , lembrando que a legislação aponta o prazo de conclusão  da efetivação da 90 

acessibilidade no final de 2014. Ana Lúcia de Oliveira esclarece que é competência do CONPED dar 91 

parecer em projeto de lei, mas apenas dando sugestão. Portanto o CONPED deve fazer uma 92 

recomendação para os secretários quando estiver sendo elaborada uma política pública para a 93 

pessoa com  deficiência,  deverá ser enviada ao Conselho para  verificação. Os conselheiros Rogério 94 

e Adinilson, concordando com Ana Lúcia, afirmam  que o CONPED deve se posicionar e não ficar 95 

omisso, mesmo que não seja atendido. Prosseguindo aos informes, Adriane( representante da 96 

Associação das Mães que Informam) comunica que nos dias 4 e 5 de setembro haverá palestras 97 

sobre a paralisia cerebral  no Conselho Municipal do Trabalho e no dia 6 de setembro haverá um 98 

piquenique inclusivo no Parque Municipal. Milton Henriques participa que , em Divinópolis, o 99 

Conselho conseguiu a reintegração de funcionários que foram dispensados de uma empresa e 100 

ainda receberam indenização. Ana Lúcia de Oliveira informa a inauguração da Central de Libras no 101 

dia 24 de junho em Juiz de Fora. Kátia estabelece como ponto de pauta para a próxima plenária a 102 

aprovação do regimento interno e pede a presença  de todos os conselheiros nesta reunião do dia 103 

21 de julho e encerra a plenária à 17 horas, agradecendo a presença de todos. 104 
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