
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA 1 
DOS  DIREITOS  DA  PESSOA  COM  DEFICIÊNCIA- 18.12.2015 2 

No dia 18.12.2015 de Dezembro de 2015, às 14:30h, no auditório da Casa de 3 
Direitos Humanos – Av. Amazonas, 558 – 7º andar – Centro – Belo Horizonte, 4 
reuniram-se em plenária ordinária os conselheiros: Kátia Ferraz Ferreira(CVI-5 
BH),Eustáquio José de Oliveira(ADEFI),Caio Múcio Pimenta (Associação 6 
Cegos Louis Braille , Romerito Costa Nascimento (CAADE ),   Romina Cláudia 7 
da Silva Carvalho ( Poder Judiciário ),Milton Henriques de Oliveira (ADEFOM 8 
),Joana Campos Brasil (SETOP),Marlice Ornelas Lúcio (APODEN),Maria 9 
Tereza Alves Gatti de Almeida (APAPE), Andreisa Jacinto Santos (CRP). 10 
Justificaram ausências: Júnia dos Reis Rezende (Ministério Público), Adinilson 11 
Marins (FEDERAÇÃO DAS APAES), Maurício Alves Peçanha(ADC) , Maria 12 
Luiza Gomes Passos, Valéria Marta Amormino, para discutir e deliberar sobre a 13 
seguinte pauta: 1. Verificação do quórum; 2.Aprovação da Ata da 6ª Reunião 14 
Ordinária DE 2015 ; 3.Informes Gerais; 4. Palestra “ O voto , Recursos 15 
Acessiveis no processo eleitoral e cadastramento biométrico realizado pelo 16 
TRE-MG - Sra. Juliana Costa e equipe; 5. Bolsa Loteria – Subsecretário 17 
Leonardo Nader; 6- Encerramento. A presidente Katia inicia a reunião, com 18 
quórum atingido informando que na parte da manhã houve reunião de 19 
comissão onde produziu-se uma carta em que os conselheiros da sociedade 20 
civil ali presentes colocaram sobre a falta de participação, compromisso e 21 
conhecimento dos conselheiros governamentais em tratar as atividades do 22 
conselho como trabalho de gestão.  A presidente Katia ressalta que no meio da 23 
semana contatou a senhora Juliana do TRE-MG sobre sua explanação de 24 
esclarecimento sobre o pleito eleitoral que acontecerá nos municípios em 2016, 25 
além do cadastramento biométrico, onde ela confirmou a presença entretanto 26 
não estava presente à esta plenária o que surpreendeu a todos, e sem retorno 27 
justificando ausência. A presidente Katia também constrangida identificou a 28 
ausência do intérprete em libras, visto que em todas plenárias sempre esteve 29 
presente, e nesta plenária contava com surdos presentes para acompanhar os 30 
trabalhos. A presidente Katia também ressaltou a ausência da gravação e do 31 
profissional de mídia, de microfones, e recursos audiovisuais já solicitados com 32 
a antecedência necessária à Secretaria Executiva do CONPED, entretanto ela 33 
não foi realizada. A presidente Katia informa que ao entrar na plenária recebeu 34 
uma informação da funcionária Maria de Lourdes de que ela dispunha de horas 35 
extras entretanto pela não concordância e resolução da SEDPAC ela não 36 
permaneceria aos trabalhos de apoio, quando estariam para o apoio as 37 
funcionárias Sueli e Neide, que já estariam com todas orientações para o bom 38 
andamento dos trabalhos. A presidente Katia realizou a consulta às pessoas 39 
em questão e após a consulta informou que ela mesmo a presidente iria 40 
produzir a ata em função também das ausências da 1ª e 2ª Secretaria da Mesa 41 
Diretora, assim como também as funcionárias que ali estavam não tiveram a 42 
informação de que precisariam proceder as anotações para construção da ata 43 
em questão. O Conselheiro Admilson da FENAPAES ressalta que aquela 44 
situação se tratava de um completo desrespeito ao colegiado, visto que a 45 
estrutura de apoio não recebeu orientação. O Conselheiro Romerito questiona 46 
se houve a real reserva deste apoio para a realização da plenária, quando foi e 47 
através de que meio feita a solicitação aos serviços. A presidente Katia 48 
responde que os funcionários do CONPED sempre providenciaram a estrutura 49 



e que não entendia aquela situação absurda de completa ausência de todos 50 
mecanismos para o funcionamento das plenárias e ressalto sua mais absoluta 51 
indignação e desrespeito ali presentes. O Conselheiro Romerito colocou que 52 
houve uma convocação do Secretário Nilmário que solicitava os equipamentos 53 
de mídia para evento emergencial convocado no dia anterior no final da tarde. 54 
O Conselheiro Caio Pimenta lembro a situação semelhante ocorrida no 55 
governo anterior onde todas as decisões do conselho eram respaldadas pela 56 
Defensoria Pública, onde a então subsecretária Carmen Rocha propagava a 57 
versão de que haveria ameaça, quando na oportunidade da inauguração da 58 
Casa dos Direitos Humanos, que contou com a presença do então Governador 59 
de Estado Antônio Anastasia, o que de fato não ocorreu. O Conselheiro Caio 60 
Pimenta sugeriu que acionasse o Ministério Público para dar ciência a toda 61 
aquela situação. A Conselheira Romina colocou que em verdade era uma 62 
situação constrangedora. O Conselheiro Milton perguntou se havia café para 63 
que os conselheiros e a presidente Kátia informou que a SEDPAC informou 64 
que não havia recurso para a compra de café. O conselheiro Eustáquio 65 
pondera sobre obtermos informações sobre todo aquele cenário ocorrido e que 66 
precisaríamos ter detalhes da situação. Sergio que é convidado e soube da 67 
realização das plenárias do CONPED e queria conhecer sobre o que se trata a 68 
política da pessoa com deficiência. Marlice Ornelas também expressou sua 69 
indignação dessa ausência de estrutura. A presidente Kátia apresenta a nova 70 
funcionária do CONPED que é a Neide. Milton solicita que sejam prestados 71 
esclarecimentos ao CONPED. O conselheiro Adnilson coloca que as ações 72 
precisam ser pautadas dentro de um planejamento. Ainda no aguardo da 73 
intérprete que estava em curso para atender aos surdos presentes à plenária, o 74 
conselheiros Eustáquio sugere que seja agendado o profissional em todas 75 
datas fixas da realização das plenárias do CONPED. A presidente do Conselho 76 
Municipal de Direitos das Pessoas com Deficiência Claudia Zico questiona se a 77 
plenária vai continuar com a presença de surdos e ausência de intérpretes. A 78 
presidente Kátia coloca em votação para o encerramento dos trabalhos sem 79 
qualquer deliberação em respeito aos surdos ali presentes, há votação pelo 80 
encerramento e em seguida ponderou se a plenária enviaria um documento ao 81 
Secretário Nilmário sobre a situação. O conselheiro Romerito protesta 82 
colocando que se já foi encerrada a plenária pelos conselheiros não há que se 83 
deliberar pela produção de documento para envio à SEDPAC, visto que já foi 84 
decretado o encerramento dos trabalhos, conforme regimento interno. Neste 85 
argumento, os conselheiros presentes concordaram com a linha do conselheiro 86 
Romerito e encerra os trabalhos às 15:30h. Sem nada mais a declarar, eu Kátia 87 
Ferraz Ferreira, presidente do CONPED também nesta oportunidade 88 
orientando os trabalhos e a produção da ata, lavro a ata com a assinatura dos 89 
demais conselheiros. 90 
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