
 

 

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas 1 

com Deficiência realizada no dia 21 de maio de 2018, às 14h20m, no auditório da Casa 2 

de Direitos Humanos - Av. Amazonas, 558 - 4º andar - Centro - Belo Horizonte, 3 

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

SES; Glicélio Ramos da Silva – SEC; Dr.ª Júnia Elizabeth Reis – MP; Milton Henriques de 5 

Oliveira – ADEFOM; Vânia Ferreira Dias Coelho de Faria – ASIPA; Roberto Carlos Pinto – 6 

ADEVIUDI; Rosival Ferreira de Araújo – ADEFI/Paracatu; Reginaldo Cordeiro dos Santos 7 

Junior – SEPLAG; Eustáquio José de Oliveira – CAADE; Caio Múcio Barbosa Pimenta - 8 

Associação de Cegos Luis Braille; Josélio Ricardo Nunes Coelho – ASUGOV; Adinilson 9 

Marins dos Santos, FEAPAES/MG; I - Verificação do quórum, suficiente, no inicio da 10 

reunião, com 12 conselheiros presentes II - Apresentação das justificativas de 11 

ausências dos conselheiros: Maria Luiza Gomes Passos Vieira - SEE; Maria Cristina 12 

Melo Campos Teixeira – SEE; Rita de Cássia Righi Rodrigues  Chaves - AMR; Maria 13 

Patrícia Garcia e Souza - SETOP; Camila Vilela Martins – SEGOV. III - Aprovação da 14 

pauta: 1. Aprovação da ata da reunião anterior: Aprovaram a Ata anterior com 15 

unanimidade; 2. Apresentação dos relatórios das comissões temáticas do CONPED: 16 

Foi feita a leitura do relatório; onde foram feitas as reuniões da Comissão de Atos 17 

Normativos, com as Comissões de Politicas Públicas e Acessibilidade em conjunto; o 18 

tema trabalhado foi a Minuta de alteração da Lei 13.799/2000 de criação do CONPED; 19 

minuta apresentada pela Diretora de Apoio aos Conselhos Juliana. 3. Fabian apresenta 20 

o Osvaldo Barbosa (trabalhou 14 anos no Instituto Ester da Assunção que é uma 21 

Instituição que trabalha com pessoas com deficiência e que já fizeram parte duas vezes 22 

em gestões do CONPED) que esclareceu os pontos fortes e pontos fracos a serem 23 

observados pelos Conselheiros para melhor funcionamento da missão do Conselho e 24 

pede para o Fabian enviar para todos Conselheiros cópia deste arquivo para 25 

conhecimento. Vânia comenta que Josélio quer fazer uma denúncia em relação à 26 

situação de Interpretes de Libras, porque nunca consegue resolver esse problema, 27 

sempre falam que não tem dinheiro, e isso já tem quatro meses e não acontece nada, 28 

pois ele só fica reclamando e não adianta. Rosival comenta que temos que tomar uma 29 

decisão mais forte em relação essa pendência. Fabian comenta que deve ser feito um 30 

documento o mais rápido possível para resolver este problema, e que deveria ser 31 

votado em plenária, e se não for resolvido à falta de Interprete de Libras, poderia não 32 

haver a próxima Plenária. Juliana Diretora de Apoio aos Conselhos e Órgãos Colegiados 33 

esclarece sobre o ofício em relação á Interpretes de Libras, avisa que quem responde é 34 

a SUBPASS (Daniel Perini) para que não seja desviado esse documento. Eustáquio pede 35 

que leiam o ofício da Denise sobre a manifestação do dia 28/06/2018 na rodoviária de 36 

Belo Horizonte; como não possibilidade da leitura do ofício citado pelo Eustáquio; o 37 

Conselheiro Roberto Carlos, que havia recebido a incumbência da Denise de entregar 38 

um documento ao Conped, sobre a importância desse evento do dia 28/06/2018, foi 39 

feito a leitura do mesmo. Juliana quer saber como vão ser recepcionado essas pessoas 40 

na Casa de Direitos Humanos. Eustáquio fala que eles ficarão na Praça Sete, mas 41 

sugere que poderia ter alguém do CONPED para recebê-los na Rodoviária e que pediria 42 

a Denise para enviar outro ofício com as tratativas como, quantas pessoas virão e de 43 

onde. Vânia questiona se já comunicaram com a polícia e Eustáquio fala que está 44 

esperando a resposta do outro ofício da Denise que vai ser encaminhado. Osvaldo se 45 

despede e sugere que o Conselho tente fazer a Dotação Orçamentária. Eustáquio 46 

pediu pra fazer um ofício avisando que já foi feito um ofício pedindo um Interprete de 47 

Libras e pediu cópia desse ofício que já foi encaminhado para o SUBPASS pra ver o que 48 

ele possa fazer. 4. O Benefício de Prestação Continuada à luz do novo modelo de 49 

avaliação da deficiência – avanços e desafios: 4. Mudanças no processo de análise do 50 



 

 

benefício nos anos 2016/2017: 5. Processo de revisão e revisão e reavaliação de 51 

benefícios a partir de demandas dos órgãos de controle interno e da legislação 52 

pertinente: 6. Reflexões acerca do Benéfico de Prestação Continuada e quais 53 

expectativas em relação ao processo de análise do benefício para os próximos anos: 54 

7. Outras matérias na forma regimental. 8. Informes: Juliana Chiari comenta que essa 55 

Comissão reúna o mais breve possível para decidir sobre a prorrogação do Processo 56 

Eleitoral do Biênio 2018/2020. Reunião encerrada 17h15m. 57 

Alexander Fabian Malheiros- SES;  58 

Glicélio Ramos da Silva – SEC;   59 

Júnia Elizabeth Reis – MP;  60 

Milton Henriques de Oliveira – ADEFOM; 61 

Vânia Ferreira Dias Coelho de Faria – ASIPA;  62 

Roberto Carlos Pinto – ADEVIUDI;  63 

Rosival Ferreira de Araújo – ADEFI/Paracatu;  64 

Reginaldo Cordeiro dos Santos Junior – SEPLAG; 65 

Eustáquio José de Oliveira – CAADE;  66 

Caio Múcio Barbosa Pimenta - Associação de Cegos Luis Braille;  67 

Josélio Ricardo Nunes Coelho – ASUGOV; 68 

Adinilson Marins dos Santos, FEAPAES/MG. 69 


