
Governo Do Estado De Minas Gerais
Secretaria De Estado De Direitos Humanos ,Participação Social E Cidadania - Sedpac
Conselho Estadual De Defesa Dos Direitos Da Pessoa Com Deficiência - CONPED

Ata da 1!il reunião Ordinária do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das
Pessoas com Deficiência realizada no dia 20 de Fevereiro de 2017, às 14h15m, no
auditório da Casa de Direitos Humanos - Av. Amazonas, 558 - 7º andar - Centro-

.' .

Belo Horizonte, reuniram-se em plenária ordinária os conselheiros (as), Romerito
Costa Nascimento (CAADE), Milton Henriques de Oliveira (ADEFOML Gilmar Borges
Rabelo (APARUL Josélio Ricardo Nunes Coelho (ASUGOVL Natália Rodrigues
Martins (ASIPAL Roberto Carlos Pinto (ADEVIUDIL Maria Luiza Gomes PassosVieira
(SEEL Rosival Ferreira da Silva (ADEFI PARACATU), Rita deCássia Righi Rodrigues
Chaves (AMR), Júnia Elizabeth Reis (MP),Alexander Fabian Malheiros (SES),Rosana
Carvalho Pereira (SEDESE),Andreísa Jacinto de Oliveira Santos (CRP). Intérprete de

. LIBRASpresente: Raquel P. Alves, para discutir e deliberar sobre 'a seguinte pauta: I
- Verificação do quórum para instalação dos trabalhos; Romerito iniciou os
trabalhos conferindo o quórum, doze conselheiros (as) presentes. Quórum
qualificado li-Justificativas das ausências Leitura das justificativas de ausências,
Glicélio Silva, reunião de urgência, Caio Pimenta, viagem , sua suplente foi
convocada Alice Meireles por motivos de agenda trabalho não compareceu
,solicitou um diretor da associação para acompanhar a reunião (ouvinte), Juliana
Oliveira Silva (SEDESE)viagem a trabalho, SôniaPaula, compromisso particular,
Adnilsom Marins, confundiu a data da reunião. 11IVerificação e aprovação da ata-
Romerito pergunta se todos leram a ata da reunião 19/12/2016 e pede votação. A
ata da reunião do dia 19/12/2016 foi aprovada por todos, com a abstenção,
Alexander Fabian e 'Ministério Público por não terem participado dá referida
reunião. IV Apresentação dos relatórios das comissões - Reunião conjunta entre
as comissões de Acessibilidade e de Políticas Públicas trabalharam na confecção da
minuta para a criação de fundos estadual da Pessoa com Deficiência, manhã muito
produtiva e parabeniza pela dedicação dos componentes, com grandes avanços na
autonomia do Conselho. A intenção é que abra processo de consulta pública para o
segmento opinar no projeto de Jei, A. plenária delibera se coloca a minuta

\~ c~~struída pelo conselho em co~sult.a publi~a: "" seja ~eita por .qu~lq~er pe:soa
.:\1' (flslca), e em um processo coletivo fica a ente no da entidade, a ideia e ampliar a

'.{~~" participação com autonomia. Prazo de quarenta e cinco dias em consulta pública.
, . Maria Luiza pede informações de que quem fará a análise? Será por tópicos, será

. direcionado? Romerito informa que os responsáveis por elaborar a metodologia
de análise será o Sr. Carlos Wagner que é voluntário na Coordenadoria e no
CONPEDe Romerito. Carlos Wagner sugere prazo de sessenta dias para realização
da consulta pública. Romerito abre a votação favorável para abertura da consulta
pública da minuta para a criação de fundos estadual da Pessoa com Deficiência.
Doze votos favoráveis. Votação para o prazo da consulta pública da minuta para a
criação de fundos estadual da Pessoa com Deficiência de sessenta dias, iniciando
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em 07/03/2017. Doze votos favoráveis. Carlos Wagner divulga a página do
conselho no FACEBOOKe pedi para divulgarem e curtirem. V-Indicação de dois
representantes, sociedade civil e governamental para representar o CONPED nas
reuniões do Fórum Jnterconselhos. Romer,ito se candidata a' representante
governarnental.Roberto Carlos (ADEVIUD) e Rosival FerreTra(ADEFI PARA'CATU)se
candidatam as representantes da sociedade civil. Votação aberta. Roberto Carlos
com sels votos e Roslval Ferreira com cinco votos, uma. abstenção. Roberto Carlos
será o representante da sociedade civil nas reuniões do Fórum Interconselhos.VI-

" ,

'Criação de duas Comissões Temporárias ; Reformulação da legislação do CONPED
e Articulação para formação de novos conselhos municipais ou regionais e
articulação entre os existentes . Reformuiação da legislação do CONPED será,
composta, pelos conselheiros (as) Gilmar Borges Rabelo (APARU) Andreísa Jacinto
Ollveira Santos (CRP),RosanaBastos (S'EDESE):Articulação para formação de novos
conselhos municipais ou regionais e articulação entre os existentes, composta
pelos conselheiros, Roberto Carlos Pinto (ADEVIUDI), Alexander Fabian (SES),
Rosival Férreira. Araújo (ADEFI PARACATU). VlI- Apresentação de resultado da
pesquisa realizada com os municípios referente aos conselhos municipais e dos

I coleglados que receberão os equipamentos, apresentação em POWERPOINT
encontra se nos arquivos do CONPEDpara consultas. Equipamentos para doação
aos' municípios contemplados são: impressora, data' show, computador com
Softwares de Acessibilidade instalados gratuitamente. Os critérios foram à. _........ .

declaração dos representantes dos conselhos que possuem o equipamento e a
situação de vulnerebtlldade da região. Rosival questiona ,se será permitido o uso
coletivo 'dos equipamentos por saber que em vários municíplos 05- conselhos,
funcionam em uma' única sala e por ser um/patrimônio deverá' ser cuidado.
Romeritó, neste sentido não tem condição de fazer cercamento, será feito a,
doação, passará o patrimônio para' a prefeitura, não hácorno fazer controle, 'será

, "

assinado termos de compromisso. A entrega será realizada em reunião plenária
com os representantes dos conselhos dos municípios contemplados, data a
confírrnar, talvez em abril de 2017. Rosival Ferreira 'irá a Unaí para verificação da
situação do Conselho naquele município, pois na pesquisa consta desatlvado, Se

, propôs à visitar as instituições e a Secretária de Ação Sàcial e se possível o Prefeito
e reunir' com os representantes- da APAE e dos Deficientes. VIII - Seminário
temático: lia política de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva

. - '.'

como está o, Estado de Minas Gerais?" exposição da- Conselheira Primeira
, secretária do CONPED, Maria Luiza Gomes Passos Vieira (SEEMG). Apresentação
esta a disposlção nos arquivos do CONPED para consulta.lX - Deliberações e
'encaminhamentos; Gilmar Borges prontlficou a fazer um documento de
recomendação sobre questões de acessibilidade arquitetônica para a Subsecretária
de Administração Sistema Educacional de Gestão Física. Consulta pública, da
minuta para a cria~ão de fundos estadual da Pessoa,com, Deficiência. Indicação de
dois representantes, sociedade civil e governamental' para representar o CON.PED
nas reuniões do Fórum Inter conselhos. Criação de duas Comissões Temporárias;

, Reformulação ,da legislação do CONPED e Articulação para formação de novos'vrv



conselhos municipais ou regionais e articulação entre os existentes. X -Informes:
Rornerltc informa que, na próxima reunião a apresentação Seminário temático
será realizada por Rosana Bastos (SEDESE)Subsecretaria de Trabalho. Metodologia,

~
t:' i de transmissão de reuniões, reuniões será transmitidas por viainternet,

)1;1. provavel~ente na próxi~a reunião. Cartão metropolitano, integração dos, cartões
),~',' metropolitanos, comunicando que acompanha de perto e que podera trazer

relatório de acompanhamento para a próxima reunião. Apuração de denúncia,
será realizada diligência na escola denunciada para averiguação e realização de
relatório da concepção da visita, fará a vlsltação, Romerito, Lourdinha, Rita Righ. A
Coordenadoria Especial para Desporto em MG da Secretaria de Estado de Esporte,
diagnóstico para desporto em MGp contar com as lideranças nos municípios.
Roberto Carlos, convida para reinauguração da Associação dos Deficientes Visuais
de Uberlândia -04/03/2017 ás 9:00 horas. (convite no CONPED);,para nós da
Adeviudi, essa reforma, é um marco em nossa história. COMPOD, Uberlândia
adquiriu o equipamento de áudio discrição para pessoas com deficiência visual .,
Comemorar trimestralmente os aniversários dos conselheiros (as) e servidores do
CONPED.Rosana Bastos, curso específico de culinária e garçons para Síndrome de
Dow, gostariam de opinião dos conselheiros (as). Todos de acordo, nada contra o
curso especifico para Síndrome de Dow. Dissociação BPC do salário mínimo
assunto a ser discutido. Por não haver mais nada a tratar, a reunião foi encerrada
às 17h20 minutos. Eu, Maria de Lourdes. Requeijo Carvalho, lavrei a presente ata
que dato e assino.
Belo Horizonte, 20 de Fevereiro de 2017, '
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Romerito Costa Nascimento (CAADE)
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