
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS  DIREITOS  1 
DA  PESSOA  COM  DEFICIÊNCIA- 2015 2 

No dia 31 de Agosto de 2015, às 14h27m, no auditório da Casa de Direitos Humanos – Av. 3 
Amazonas, 558 – 7º andar – Centro – Belo Horizonte, reuniram-se em plenária ordinária os 4 
conselheiros: Kátia Ferraz Ferreira(C.V.I.),Maurício Alves Peçanha(ADC), Eustáquio José de 5 
Oliveira(ADEFI), Alexander Fabian  Malheiros (SES) , Adinilson Marins (FEDERAÇÃO DAS 6 
APAES ,Júnia Elizabeth Reis (Ministério Público), Caio Múcio Pimenta (Associação Cegos 7 
Louis Braille ), Ana Lúcia Henrique Grossi (CAADE ), Maria Luiza Gomes Passos(SEE) ,Milton 8 
Henriques de Oliveira (ADEFOM ), Sueli Nascimento (SEDS), Romina Claudia da Silva 9 
Carvalho da Matta (Poder Judiciário ), Marlice Ornelas Lúcio  (APODEM), Nilson Corrêa 10 
(ADEFCAMP), Andreísa Jacinto de Oliveira (CRP) ,Justificaram ausências os conselheiros , 11 
Grécia Mara Borges (SEPLAG),Daisy Dias Lopes (CRESS ) .Os convidados presentes : 12 
Wander lúcio , Itabira , Ademar Alves ,Itinga , Luiza Helena , surdo Cabo Frio RJ, Raquel 13 
Siqueira , SES , Lilian Santiago ,PROMETI, para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:1- 14 
Verificação do quórum. 2- Aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária de 2015 realizada no dia 15 
15 de Junho de 2015 ,3- Informes em geral e sobre a  IV Conferência Estadual da Pessoa com 16 
Deficiência. A presidente Kátia Ferraz deu boas vindas a todos,iniciou os trabalhos da 5ª 17 
Reunião Plenária de 2015,verificou o quórum , quinze (15) Conselheiros (as) presentes, o 18 
próximo ponto de pauta: aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária de 2015 realizada no dia 15 19 
de Junho  de 2015,iniciou a leitura da ata , após colocou em aprovação pela plenária , 20 
aprovada a ata por unanimidade com devidas correções de português, permanecendo o 21 
conteúdo do documento. Houveram abstenções por não estarem presentes no dia da reunião : 22 
Mauricio Alves Peçanha, Milton Henrique de Oliveira, Maria Luiza , Nilson Corrêa . Eustáquio 23 
José de Oliveira se absteve por outros motivos . Kátia Ferraz, propõe solicitar ao Secretário de 24 
Estado de Direitos Humanos ,Participação Social e Cidadania – SEDPAC, Sr.  Nilmário 25 
Miranda apoio logístico para a secretaria executiva do CONPED . Milton Henrique de Oliveira, 26 
se manifesta favorável a proposta e reforça que a lei de criação assegura a estrutura. Caio 27 
Pimenta , relembra fatos em que o governo não deu respaldo ao conselho e que não espera 28 
muito do poder público. No governo passado o conselho estava desprestigiado, e a publicação 29 
dos conselheiros eleitos só foi feita mediante uma movimentação dentro da plenária, onde o 30 
governo interpretou que haveria uma manifestação pública, na oportunidade da inauguração da 31 
Casa de Direitos Humanos, o que não ocorreu visto que na verdade os conselheiros 32 
encaminharam uma carta solicitando a publicação dos membros eleitos do CONPED. Caio 33 
acrescenta que na visão politica seria uma manifestação e, como que o politico tem medo 34 
destas intervenções, o que os conselheiros em seguida conseguiram a referida publicação da 35 
nomeação dos então eleitos, e que durante o ano eventos ocorreram de desrespeito ao 36 
conselho, inclusive não enviando resposta de determinados ofícios. Neste governo atual todos 37 
ficaram otimistas, fizeram discursos favoráveis ao fortalecimento dos conselhos, relembrando 38 
um fato em que todos estavam presentes, a proposta de eleição da recondução da mesa 39 
diretora, colocação de urna com os votos foram disponíveis na plenária, com a votação que foi 40 
secreta e o ministério público contando os votos. A plenária para a eleição da recondução da 41 
mesa diretora tinha a maioria dos presentes os representantes do governo e concordaram com 42 
a eleição, por interpretarem que a eleição não seria aprovada e votada, entretanto houve a 43 
conscientização dos representantes do governo que votaram a favor da continuidade da mesa 44 
diretora, elegemos a mesa diretora. O governo não deseja que “as coisas“ andem com 45 
independência e sim com a orientação deles, por acharem serem corretas. Apresentaram 46 
parecer jurídico questionando o quórum da reunião, não publicaram a recondução da mesa , 47 
não autorizaram a sua publicação e nem se manifestaram. Caio lembra que só a sociedade é 48 
capaz de fazer a transformação. Quando a questão é levada pelo lado partidário nunca se tem 49 
a solução, a solução só sai quando se fala da politica maior, a politica dos interesses de quem 50 
se está defendendo, portanto se pessoalmente ele está ali para fazer politica para a defesa dos 51 
direitos das pessoas com deficiência esta será sempre a sua postura. Está de acordo com a 52 



proposta de que se oficialize o motivo por não haver a publicação da decisão da recondução da 53 
mesa diretora. Kátia Ferraz, ponderou que cada representante do governo representa seu 54 
órgão, e o secretário confiou a representação com lucidez e que outro órgão onde está inserido 55 
o CONPED não pode interferir no voto do representante de outras secretarias, invadindo suas 56 
competências. Caio Múcio reforça que não disse que houve esta intenção e sim houve uma 57 
avaliação do quadro de representantes e portanto foi uma avaliação errônea e a mesa foi 58 
votada.  Milton Henriques reforça que não se pode neste fórum existir questões partidárias, 59 
mas sim atuar dentro da politica do segmento, e que as questões em que são tomamos a 60 
defesa partidária e que prevaleça os interesses pessoais é fadada à falência do órgão 61 
legitimamente constituído. Milton reforça que as ideologias e as preferências partidárias sejam 62 
aplicadas fora das reuniões. Com relação ao oficio de solicitação de servidores  que seja 63 
reforçado enviarem servidores capacitados , pois é comum encaminharem aqueles que 64 
estejam sobrando em outros setores, e que pouco podem contribuir. Ana Grossi informou que a 65 
estação de LIBRAS está em funcionamento e atendendo por agendamento, pediram para 66 
divulgarem em seus contatos. Com relação a secretaria executiva do CONPED  a Diretora 67 
Juliana Chiari , está entrevistando algumas pessoas para assumir o cargo e que em breve a 68 
situação estará resolvida. Kátia pondera que venha funcionário para auxiliar a Lourdinha , 69 
devido a sua vasta experiência e dedicação ao CONPED . Eustáquio José relembra que no 70 
ano passado foi nomeada uma pessoa para ocupar o cargo e que em nada acrescentou , 71 
devido a falta de conhecimento, experiência e falta de compromisso ,colocando a Lourdinha 72 
novamente a frente dos trabalhos nesta ocasião , assumindo na prática  o cargo ,sugeriu  que o 73 
currículo da Lourdinha seja encaminhado para avaliação para ocupar o cargo, valorizando  o 74 
tempo em que ela está a frente das atividades do CONPED. Kátia Ferraz, reforça o 75 
desdobramento da Lourdinha, sugerindo uma recomendação positiva para a SEDPAC, com a 76 
valorização da profissional, que merecidamente deve ser reconhecida como funcionária 77 
dedicada e com experiência na temática. Mauricio Peçanha reforça que os encaminhamentos 78 
devem ser realizados com precisão, que os conselheiros ficassem atentos ao tempo de fala. 79 
Sugere oficializar ao secretário e ao MP para obtermos respostas. Quanto a valorização dos 80 
servidores, deve-se valorizar quem está a frente dos trabalhos e tempo de dedicação, de 81 
compromisso, que dá retorno das demandas e mesmo com sobrecarga seja de confiança.  82 
Kátia Ferraz, deu inicio  aos informes, ela esteve presente na Assembléia Legislativa na 83 
semana passada  onde houve a comemoração da Semana Nacional da Pessoa com 84 
Deficiência, intelectual e múltiplas com a presença do Deputado Federal Eduardo Barbosa e 85 
vários representantes das APAES. No dia 17 de Setembro de 2015 , haverá Audiência Pública 86 
na ALMG sobre a educação especial e Inclusiva , Dep . Duarte Bechir membro da Comissão da 87 
Pessoa com Deficiência da ALMG. No dia 26 de Outubro de 2015 audiência pública de 14:00 88 
às 17:00 horas na ALMG sobre a Lei Brasileira de Inclusão com a presença do Senador  89 
Romário e Paulo Pain . Foi encaminhado ao Secretário Nilmário Miranda oficio solicitando 90 
agendamento com Dr.Bertoldo Matheus Oliveira Filho, do Ministério Público sobre o 91 
esclarecimento do programa de concessão (Bolsa CAADE ). Ana Grossi , informa que foi 92 
constituído um grupo de trabalho com representação das secretarias de Saúde , Educação 93 
,SEDESE ,Direitos Humanos , com a participação do Ministério Público , representantes das 94 
famílias e do CONPED, cuja resolução foi publicada no último sábado. Dra. Júnia informa 95 
sobre a campanha do Ministério Público “Que diferença faz“ visando a reflexão sobre a 96 
intolerância de diversos segmentos de um modo geral, e será na Praça da Estação no dia 01 97 
de Agosto de 2015. Milton Henrique informa que a houve a eleição da nova diretoria da 98 
ADEFOM e completa aconteceu um evento na semana da Pessoa com Deficiência, quando foi 99 
realizada caminhada de pessoas em cadeira de rodas que não dependem diariamente destes 100 
recursos, na intenção de promover sensações reais sofridas por aqueles que delas se utilizam, 101 
assim como promovendo atividades com olhos vendados para pessoas que não são 102 
deficientes visuais ou cegas pelos mesmos motivos. Mauricio Peçanha informou que a prefeito 103 
de Contagem assinou ordem de serviço “SER 4” ,serviço de reabilitação e fisioterapia para 104 
atendimento as pessoas com deficiência, física, auditiva, visual e intelectual, recurso avaliado 105 



em mais ou menos oito milhões de reais com prazo de entrega até julho de 2016. Mauricio 106 
Peçanha informa também sobre a semana da Pessoa com Deficiência de 21 a 26/09/2015 , 107 
com atividades todos os dias, com debates referente ao tema. A Associação dos Deficientes de 108 
Contagem promove seminário dia 11/09/2015 de 9:00 às 11:30 horas, na  faculdade UNA de 109 
Contagem com tema empregabilidade, e o público alvo são profissionais de Recursos 110 
Humanos. As inscrições são limitadas e realizadas pelo email  adccontagem@yahoo.com.br. 111 
Eustáquio informa que torneio de basquete de cadeira de rodas do Vale do Aço ficou em 3º 112 
lugar e na semana da Pessoa com deficiência do Vale do Aço acontecerão atividades durante 113 
todos os dias. A pedido dos Conselheiros (as)  a próxima plenária será dia  14/09/2015 , devido 114 
as festividades da Semana da PCD. Caio Múcio informa que dia 20/08/2015 ocorreu a eleição 115 
do Conselho Municipal de Defesa dos Deficientes de BH e que a associação dos cegos Louis 116 
Braille não se candidatou, propondo apoio aos candidatos indicados pelo Movimento Unificado 117 
dos Deficientes Visuais – MUDEVI, que foram eleitos dois representantes . Alexander Fabian , 118 
informa que através deste grupo foi indicado para assumir a coordenadoria da CAADE , 119 
Glicélio Ramos e que por motivos diversos não pode assumir, quando indicaram Romerito 120 
Costa Nascimento que é o atual coordenador. Kátia Ferraz foi convidada e eleita para assumir 121 
cargo de conselheira no Conselho Metropolitano representando as Pessoas com Deficiência  122 
na Câmara Técnica Mobilidade Urbana da Região Metropolitana de BH, representando o 123 
Centro de Vida Independente – CVI. Milton Henrique solicita que o CONPED envie um Oficio 124 
para a Prefeitura requerendo a reativação do Conselho Municipal de Divinópolis . Kátia Ferraz , 125 
informa sobre a IV Conferência Estadual  da Pessoa com Deficiência, comissão tem realizado 126 
reuniões periodicamente, parabeniza o desdobramentos dos conselheiros para ministrar 127 
palestras nos municípios em que ela também esteve, expressando os agradecimentos a 128 
Eustáquio ,Mauricio, Fabian, Romerito, e  Adnilson e aos colaboradores Ana Lúcia de Oliveira 129 
(OAB) , Flávio Couto e Silva de Oliveira, ex coordenador da CAADE  que não mediram 130 
esforços para ministrar palestras sobre a temática da conferência nos municípios. 131 
Agradecimento ao superintendente de Inclusão Digital da SEDPAC Sr. Daniel ,que contribuiu 132 
na produção  do Vídeo que aborda os temas da Conferência da PCD ,auxiliando aos 133 
municípios em suas conferências Municipais. Ana Grossi informa que 48 municipios se 134 
inscreveram com  348 delegados titulares e destes 240 delegados já realizaram as inscrições 135 
para participarem da IV Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência.  Kátia  informa que 136 
após a realização da Conferência chamará para a eleição do CONPED, e por não concorrer 137 
mais a vaga do CONPED como nata, vai disputar a vaga de delegada por Belo Horizonte, onde 138 
já disputou e foi eleita, e que os conselheiros do CONPED são delegados natos em mandato 139 
para a Conferência Nacional que realizará em Maio de 2016, e os mandatos dos conselheiros 140 
se encerram em fevereiro de 2016, que na data da conferência poderá ser os atuais ou os 141 
eleitos na época, são dez vagas previstas no regimento da conferência, oito para 142 
representantes da sociedade civil e duas para representantes governamentais. Foi solicitado a 143 
SEDPAC informações com relação ao local da realização da Conferência pedindo prioridade 144 
na informação em respeito as necessidades particulares de cada participantes devido às  145 
deficiências específicas. Ana Grossi informa que o local da realização da Conferência encontra 146 
em processo de licitação e que será realizado na região central de BH. Mauricio Peçanha , 147 
sugere encaminhar oficio ao Secretário  pedindo informações  sobre a localização da 148 
realização da conferência. As inscrições estão abertas no site : www.sedese.mg.gov.br/conped 149 
Kátia informa que o deslocamento do Conselheiro do CONPED até o local da conferência  será 150 
de responsabilidade do município. Informa também que o manual das instituições beneficentes 151 
estão disponíveis no CONPED, foram cedidos pelo Sindicato das Instituições Beneficentes , 152 
Religiosas e Filantrópicas de Minas Gerais, serão colocados nas pastas dos participantes da 153 
Conferência. Kátia compromete-se confirmar com a diretoria de apoio aos conselhos e órgãos 154 
colegiados a questão do deslocamento dos conselheiros representantes do CONPED até o 155 
local da realização da  conferência se o Estado irá arcar com as despesas ou se será os 156 
municípios. Romerito Nascimento foi apresentado à plenária como novo Coordenador de Apoio 157 
as Pessoas com Deficiência - CAADE. Sem mais manifestações , a presidente Kátia Ferraz 158 

mailto:adccontagem@yahoo.com.br
http://www.sedese.mg.gov.br/conped


encerra a reunião 16h 24m. Eu, Maria de Lourdes Requeijo Carvalho , lavrei a presente ata, 159 
que dato e assino. 160 
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