
 

 

Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas 1 

com Deficiência realizada no dia 20 de agosto de 2018, com início às 14h35m, no 2 

auditório da Casa de Direitos Humanos - Av. Amazonas, 558 - 7º andar - Centro - Belo 3 

Horizonte, reuniram-se em plenária ordinária os conselheiros (as): Alexander Fabian 4 

Malheiros - SES; Milton Henriques de Oliveira – ADEFOM; Roberto Carlos Pinto – 5 

ADEVIUDI; Rosival Ferreira de Araújo – ADEFI/Paracatu; Maria Cristina Melo Campos 6 

Teixeira – SEE; Camila Vilela Marins – SEGOV; Glicélio Ramos da Silva – SEC; Maria 7 

Patrícia Garcia e Souza – SETOP; Vânia Ferreira Dias Coelho de Faria – ASIPA; Eduardo 8 

César Fortuna Grion – TJMG; Caio Múcio Barbosa Pimenta - Associação de Cegos Louis 9 

Braille; Thaís Alessandra Calixto Hott da Silva – AMR. I - Verificação do quórum: Às 10 

14:35hrs, o presidente Fabian Malheiros verifica o quórum e inicia a plenária.  11 

suficiente, no inicio da reunião, com 11 conselheiros presentes II - Apresentação das 12 

justificativas de ausências dos conselheiros: Eustáquio José de Oliveira – CAADE. III - 13 

Aprovação da pauta: 1. Aprovação da ata da reunião anterior: Aprovaram a Ata com 14 

unanimidade; 2. Apresentação dos relatórios das comissões temáticas do CONPED: 15 

Vânia leu o relatório da Reunião da Comissão onde esteve presentes 07 Conselheiros e 16 

a proposta foi a elaboração da Minuta do Fundo Conselho Estadual de Defesa dos 17 

Direitos da Pessoa com Deficiência – CONPED. O pleno aprovou a criação do Projeto de 18 

lei do Fundo do Conselho; 3. Aprovação da LOGO do Conselho. Fabian pergunta se 19 

todos viram a nova Logo do Conselho, essa matéria ficou para ser discutida na próxima 20 

reunião; 4. Outras matérias na forma regimental: A convidada Dra. Júnia Elizabeth 21 

Reis (Ministério Público), pergunta ao Fabian se obteve alguma resposta sobre as obras 22 

da Praça da Liberdade. A Vânia responde que a Prefeitura pediu para o Ministério 23 

Público prorrogação do tempo por mais 30 dias para dar a resposta. Sr. Caio Múcio 24 

Barbosa Pimenta – Associação de Cegos Louis Braille, sugere que deveria montar um 25 

grupo de Conselheiros para ir ao CREA e pedir ao responsável por aprovar esse projeto 26 

da Praça da Liberdade que não seja aprovada a obra sem a devida acessibilidade 27 

requerida em ofício enviado ao Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Belo 28 

Horizonte. O Dr. Eduardo César Fortuna Grion – Poder Judiciário, sugere que aprovem 29 

em plenária a opção de enviar um ofício a SUDECAPE cobrando deles que remeta ao 30 

CONPED até o dia 13 de setembro 2018, porque é a data limite que eles tem para 31 

responder o Ministério Público, o projeto pelo menos contendo o piso tátil, então o 32 

CONPED acionará o Ministério Público que embargue a obra até que o piso tátil seja 33 

providenciado e ai o Ministério Público terá elementos para agir porque esse é o prazo 34 

final que a própria SUDECAPE requereu ao Ministério Público e obteve e teria 35 

descumprido também o prazo para remeter ao CONPED a prova de que o piso tátil 36 

está na projeção dos trabalhos e é um prazo razoável, hoje são 20 de agosto de 2018 37 

então até dia 13 de setembro de 2018 para eles encaminharem apenas a prova de que 38 

está projetado isso lá. Essa é a proposta do Dr. Eduardo Grion. Foi aprovado. O Sr. Caio 39 

sugere que antes de enviar o ofício o que precisam ter é um documento que prove por 40 

um especialista que o projeto não obedece a Lei, e assinado embaixo com o número 41 

da carteira do especialista porque  pois o projeto foi aprovado no CREA pois eles não 42 

poderiam começar uma obra sem ter a ART – Análise de Responsabilidade Técnica. Ele 43 

propõe que irá reunir com a comissão de acessibilidade do CREA e se essa comissão 44 

não existe, então procurar que são os remanescentes pedir a eles: será que vocês 45 

poderiam ajudar a gente. O que nós precisamos é um parecer dizendo que esse 46 

projeto não cumpre a lei de acessibilidade ambiental e ai sim levar ao Ministério 47 

Público um fato concreto que eles vão ter que trabalhar na contestação desse parecer 48 

do especialista. 5. Informes: O Presidente Fabian informa sobre a Feira Mobility Show 49 

apoiado pela SEDPAC através da CAADE. O Conped irá ajudar na divulgação. A feira 50 



 

 

será realizada em 23, 24 e 25 de Novembro no Minas Shopping. Esta feira já acontece 51 

em São Paulo, Rio de Janeiro e Londres. A primeira feira de Minas Gerais será no Minas 52 

Shopping.   Haverá uma pista de teste drive para carros adaptados de mais ou menos 53 

01 km e serão 09 montadoras confirmadas com carros adaptados, terá auditório com 54 

palestras e outros estandes com bengalas, aparelhos auditivos e as tecnologias 55 

assistivas mais modernas do momento. Virá uma pessoa de Brasília para esclarecer o 56 

público  sobre a Lei Brasileira de Inclusão - LBI, esta pessoa ajudou na redação da LBI. A 57 

feira também terá atrações diversificadas como: mini quadra para apresentação de 58 

basquete em cadeiras de rodas, bocha, golbol e um palco para apresentação de show 59 

de deficiente. Horário do evento será o mesmo do shopping, sexta e sábado de 11:00 60 

horas as 22:00 horas e domingo de 11:00 horas as 20:00 horas. 61 

Rosival comenta sobre ter melhorado a Minuta pra ser encaminhada para a SEDPAC 62 

sobre Lei de Criação do Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência. Roberto Carlos 63 

sugere que essa Minuta seja avaliada e possa ser enviada o mais breve e se possível 64 

dentro deste mandato. Rosival comenta que só pra lembrar que não foi trabalhado em 65 

cima da proposta que foi enviado a Assembleia e que foi trabalhado em cima da 66 

proposta que já existia no Conselho...? 67 

Obs.: Como a gravação do áudio da Ata terminou alguns minutos antes do fim da 68 

Plenária, se alguém lembrar de algo a ser acrescentado favor enviar através de e-mail 69 

para o CONPED.    70 


