
 

 

Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas 1 

com Deficiência realizada no dia 18 de junho de 2018, às 14h35m, no auditório da Casa 2 

de Direitos Humanos - Av. Amazonas, 558 - 7º andar - Centro - Belo Horizonte, 3 

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

SES; Drª Kátia Suzane Lima Mendes Araújo – MP; Milton Henriques de Oliveira – 5 

ADEFOM; Roberto Carlos Pinto – ADEVIUDI; Rosival Ferreira de Araújo – 6 

ADEFI/Paracatu; Reginaldo Cordeiro dos Santos Junior – SEPLAG; Adinilson Marins dos 7 

Santos, FEAPAES/MG; Maria Cristina Melo Campos Teixeira – SEE; Rita de Cássia Righi 8 

Rodrigues  Chaves – AMR; Andreísa Jacinto de Oliveira Santos – CRP. I - Verificação do 9 

quórum, suficiente, no inicio da reunião, com 12 conselheiros presentes II - 10 

Apresentação das justificativas de ausências dos conselheiros: Eustáquio José de 11 

Oliveira – CAADE; Vânia Ferreira Dias Coelho de Faria – ASIPA; Glicélio Ramos da Silva – 12 

SEC; Caio Múcio Barbosa Pimenta - Associação de Cegos Louis Braille; Josélio Ricardo 13 

Nunes Coelho – ASUGOV. III - Aprovação da pauta: 1. Aprovação da ata da reunião 14 

anterior: Aprovaram a Ata anterior com unanimidade: 2. Apresentação dos relatórios 15 

das comissões temáticas do CONPED:. 3. Fabian comunica que iniciará as 14.35hs, 16 

desejando que Doutora Kátia seja bem vinda pois agora Doutora Júnia vai nos deixar 17 

mas precisando poderá contar com sua ajuda. Verificação do quórum, Juliana leu as 18 

justificativas de ausências de Vânia, Caio, Josélio e Eustáquio. E Explicou que às 19 

justificativas tem de ser entregue antes da plenária e lidas na plenária se o Conselheiro e 20 

o suplente não compareceram e não justificaram, o Conselheiro recebe falta.  Juliana leu 21 

a aprovação da pauta com as seguintes matérias: aprovação da Ata da reunião anterior, 22 

apresentação dos relatórios das comissões temáticas do CONPED, pauta regular do 23 

Conselho, entrega dos seminários de Conselhos Estaduais de 2017, outras matérias da 24 

forma regimental, informes e aprovação à pauta. Juliana ainda comentou que tem a 25 

questão que o Subsecretário vai vir e falar sobre o Processo Eleitoral começando com a 26 

leitura do relatório da comissão, colocando para a plenária sobre o que ocorreu na 27 

reunião da manhã. Sugere que deveria ser feito dessa forma seguindo uma linha correta 28 

de regimento interno. E colocar como inclusão de pauta (para alguém pedir) o tema do 29 

subsecretário sobre o Processo Eleitoral e ai depois que encerrar esse assunto entra na 30 

pauta do Conselho pela ordem se alguma matéria não der tempo para discursão ela entra 31 

na pauta da próxima plenária.  32 

A Juliana lê o Termo de Posse da Conselheira Dra Kátia Suzane Lima Mendes Araújo 33 

tomou posse nesta data 18/06/2018 no CONPED. Nomeação publicada no Minas Gerais 34 

no dia 08/06/2018 na qualidade de Conselheira Suplente ficando assim alterada a 35 

composição do Ministério Público de Minas Gerais. 36 

Fabian esclarece que foi aprovada a Ata da reunião passada  37 

Rita lê sobre as justificativas. O Subsecretário Daniel Perini chega e se apresenta, 38 

Fabian relata que para que não ocorra erro na elaboração do Processo Eleitoral que o 39 

Subsecretário auxilie na execução. Roberto Carlos lamenta ter que sair de longe para 40 

não dar em nada o  Processo Eleitoral do CONPED BIÊNIO 2018-2020, e também 41 

informa, que as comissões decidiram em conjunto, depois da conselheira Rita, que faz 42 

parte da comissão eleitoral ter trazido uma preocupação em relação ao edital, que já 43 

estava vencido, e teria que fazer outro com suas devidas alterações; a partir desse 44 

momento as comissões deixaram de trabalhar na minuta de alteração da lei que cria o 45 

Conped, e se empenhar totalmente nas alterações do edital; e nesse meio tempo o 46 

conselheiro Roberto Carlos ligou para o Subsecretario Daniel Perini, solicitando a sua 47 

presença na plenária do CONPED na parte da tarde, para nos orientar e fazer os 48 

esclarecimentos sobre algumas dificuldades que a comissão estava tendo em relação 49 

aprovação do edital por parte do jurídico da SEDPAC, o Sr. Wagner; o conselheiro 50 

Roberto Carlos encerra sua fala agradecendo a presença do mesmo. Rita solicita a 51 

leitura do Processo para que seja tirado dúvidas quanto ao mesmo.  52 



 

 

Daniel fala que tem feito várias tentativas de conseguir interpretes que por causa da 53 

greve dos caminhoneiros mudou o calendário da PUC onde já estava acertado. Rosival 54 

agradece a presença do Subsecretário pelo seu esforço e explica que essas solicitações 55 

de sua presença é com preocupação de o mandato já está no final. Adinilson explica que 56 

tem que ter uma atenção maior para que seja impugnado o processo no seu total. A Dra 57 

Kátia solicita a presença do Promotor na próxima plenária por precaução e pra tirar 58 

certas dúvidas. Fabian fala que não dá tempo de marcar com o promotor a sua presença, 59 

pois está encima da hora. Daniel fala que vai ter que abrir mão do site antigo apesar da 60 

perda da memória guardada de anos de luta, mas não vai ter jeito mesmo. 61 

Daniel esclarece que ele pretende é destravar que dê sim andamento ao Processo e que 62 

se depender dele vai fazer o possível para ajudar. Juliana explica que vamos agora 63 

imprimir o Edital, e que as dúvidas que estão tendo e que não está claro é se vai publicar 64 

o Edital no site do CONPED se sim ou não, se não for tem que tirar do Edital e tem que 65 

tirar da deliberação. E segunda dúvida é o Wagner retornou a deliberação e a gente tem 66 

que fazer adequação da deliberação ai a gente precisa da sua atuação porque não 67 

entendemos o que ele quer na alteração. Daniel esclarece que amanhã ele pode consultar 68 

porque como tem essa nova assessoria jurídica tem novas práticas e ele não sabe, agora 69 

sobre o site no Edital tem que constar que está sendo publicado somente no site 70 

www.direitoshumanos.mg.gov.br pra fins de Edital de formalidade não significa que 71 

aquele Edital possa ser encontrado somente ali, mas para tender no intuito de prosseguir  72 

vamos colocar que esse Edital estará no site da SEDPAC, o site atual do CONPED o 73 

que pode fazer é apontar no site um hipertexto um link que vai abrir no site da 74 

Secretaria pois não vai mudar em nada e que o importante é que o Conselho ocupem o 75 

Blog para o Conselho fazer a notícia além da Agência Minas e que com isso o Conselho 76 

ganha um grau de liberdade muito importante. Daniel fala que sobre a assinatura, ele 77 

volta amanha a conversar com o Promotor Renato e coloca essa dúvida pra ele. Rosival 78 

fala que em questão da assinatura quem tem que assinar é o Presidente e o Secretário. 79 

Daniel sugere que coloque o nome dos dois. Adnilson esclarece que a Convocação da 80 

Eleição pode até ser assinado pelo Presidente do Conselho e o Secretário a Convocação. 81 

Porém depois quem assina é a Comissão Eleitoral ela quem vai validar todo o Projeto. 82 

Daniel fala que ele tem mais facilidade em contatar o Secretario do que termos que 83 

percorrer todo o caminho ideal, mas que esse ideal infelizmente seria importante mas 84 

que mais pra frente poderia ser discutido para depois. Daniel despede as 15:55hs e 85 

promete voltar para discutir novamente com os conselheiros e pede para convidá-lo com 86 

antecedência de 05 dias. 87 

Juliana comenta que aproveitando a presença da doutora Kátia para esclarecer sobre 88 

assinaturas. Dra Kátia lê o Edital em silêncio para esclarecer dúvidas as 16:00hs os 89 

conselheiros fazem comentários sobre como vai ser o encaminhamento do Edital como 90 

será assinado. Fabian comenta que vão fazer o documento. Adnilson avisa pra ter 91 

atenção no prazo para a culpa não ser dos Conselheiros e gostaria de ser marcada uma 92 

data certa. 93 

Fabian comenta que com a aprovação do Adnilson vai ler as datas. Rosival fala que tem 94 

que aprovar o Edital. Rita lê o Edital Eleitoral para aprovação e comenta que quem vai 95 

assinar é o Secretário. Fabian coloca em votação e Deliberação. Aprovado. Adnilson 96 

aprova a data feita na parte da manhã. Aprovado. 4. O Benefício de Prestação 97 

Continuada à luz do novo modelo de avaliação da deficiência – avanços e desafios: 4. 98 

Mudanças no processo de análise do benefício nos anos 2016/2017: 5. Processo de 99 

revisão e revisão e reavaliação de benefícios a partir de demandas dos órgãos de 100 

controle interno e da legislação pertinente: 6. Reflexões acerca do Benéfico de 101 

Prestação Continuada e quais expectativas em relação ao processo de análise do 102 

benefício para os próximos anos: 7. Outras matérias na forma regimental. 8. 103 

Informes:. Reunião encerrada 17h03m. 104 

http://www.direitoshumanos.mg.gov.br/
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