
 

 

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa 1 

com Deficiência realizada no dia 15 de Abril de 2019, com início às 14:28 hs, 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): Roberto Carlos 4 

Pinto – ADEVIUDI; Rosival Ferreira de Araújo – ADP/Paracatu; Maria Cristina Melo 5 

Campos Teixeira – SEE; Lara Gontijo de Castro Souza – FENEIS; Dra. Cláudia Augusta 6 

Lopes de Mendonça – MPMG; Anderson Luis Coelho – CREFITO4; Eduardo César 7 

Fortuna Grion – TJMG; Alexander Fabian Malheiros - SES; Danúbia Vieira Assis 8 

Fernandes de Paula – APAE Coronel Fabriciano; Raimundo de Oliveira Neto – 9 

CREFONO6; Alisson Vinícius da Silva Pinto- FEAPAES; Wesley Barbosa Severino – 10 

CAADE. I - Verificação do quórum: Às 14:30hs, o Presidente Roberto Carlos Pinto 11 

verifica o quórum e inicia a plenária.  Suficiente II - Apresentação das justificativas de 12 

ausências dos conselheiros: Não teve justificativas III - Aprovação da pauta: 1. 13 

Aprovação da ata da reunião anterior: Aprovaram a Ata com unanimidade; 2. 14 

Apresentação dos relatórios das comissões temáticas do CONPED: Roberto Carlos 15 

Pinto (ADEVIUDI) e Anderson Luis Coelho – CREFITO4 fazem a leitura do Relatório das 16 

Comissões.  17 

O Presidente Roberto Carlos fala sobre o Novo membro do CONPED Wesley Barbosa 18 

Severino – CAADE, que assumiu no dia 13/04/2019. Como estava aguardando a 19 

publicação do Coordenador do CAADE – Wesley agora pode ser criada a Comissão 20 

Eleitoral. Inclusão de ponto de pauta “criação da Comissão Eleitoral”. Wesley sugere 21 

que deva ser um ponto de pauta e que devem ser feita uma Plenária Extraordinária 22 

para elaborar um documento a respeito da extinção dos Conselhos Nacionais porque 23 

impacta muito na questão da política estadual. Roberto Carlos avisa que para isso 24 

precisa de recursos, e perguntou se ele garantiria a participação dos conselheiros do 25 

interior?  Pois a participação tem que ser plena; e os recursos estão garantidos 26 

somente para Plenária Ordinária. Anderson sugere que seja feita como pauta para 27 

Plenária de Maio 2019. Rosival acha que o tema é urgente e que uma Reunião 28 

Extraordinária não seria necessária. O Sr. Eduardo Grion sugere que esse documento 29 

seja encaminhado ao Ministério da Justiça. Roberto Carlos fala que esse documento 30 

então será entregue a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 31 

Ministra Damares Alves, Casa Civil, ao Ministro da Justiça Sérgio Moro e a Procuradora-32 

Geral da República Raquel Dodge. Foi colocada em votação a aprovação das pautas e 33 

da Ata da Reunião Plenária de 2019 e foram aprovadas unanimente. Roberto Carlos dá 34 

posse ao Wesley Coordenador da CAADE e nomeia como novo membro Titular do 35 

CONPED. 36 

Anderson faz um resumo da Reunião de Comissão da parte da manhã. Dirlene faz a 37 

leitura da Minuta do Ofício que será encaminhado ao SINDPASS. Sr Eduardo Grion 38 

sugere mudar o ofício. Tiago Interprete de Libras faz uma colocação sobre a Lei do 39 

Surdo referente à necessidade de um Interprete Tradutor de Libras na obtenção da 40 

CNH. Lara fala sobre a falta do passe livre. Alisson fala sobre o passe livre e que nos 41 

ônibus faltam até cinto de segurança para os cadeirantes. Rosival fala que para o 42 

futuro que seja elaborada uma carteira única de passe livre para os deficientes em 43 

todo país. Foi feita um votação sobre a correção do ofício para o DETRAN – Aprovado. 44 

Roberto Carlos diz que precisa criar uma Comissão Eleitoral para fazer eleição de dois 45 

segmentos: um da pessoa com deficiência e outro da deficiência mental. Serão dois 46 

representantes do Governo e dois da Sociedade Civil. Do Governo foram eleitos: 47 

Alexander Fabian Malheiros – SES como 2º secretário e Wesley Barbosa Severino – 48 

CAADE como vice - presidente. Da Sociedade Civil foram eleitos: Roberto Carlos Pinto – 49 



 

 

ADEVIUDI como presidente e Raimundo de Oliveira Neto – CREFONO6 como 1º 50 

secretário.    51 

Roberto Carlos informa que no mês de Maio estará 03 dias em São Paulo e também 52 

que ira no dia 16/04/2019 para Mariana MG para mediar um debate sobre a não 53 

conformidade da criação do conselho municipal dos direitos da Pessoa com Deficiência 54 

de Mariana, a luz da LBI. Roberto Carlos entrega um envelope ao Sr. Eduardo Grion 55 

onde avisa que é sobre um documento orientador do CONPED, e que se ele poderia 56 

orientar se assim estava correto ou poderia melhorar em alguma parte; e depois disso 57 

seria para passado para todos os Conselheiros opinar. Roberto Carlos fala sobre a 58 

reunião com o Subsecretário de Direitos Humanos Thiago Augusto Campos Horta e 59 

que pediu para que não mexam na estrutura do CONPED, pois assim está sendo mais 60 

fácil o funcionamento do CONPED, porque os servidores que ali estão, conhecem a 61 

politica e os direitos das pessoas com deficiência, do contrário se perderia muito, e 62 

que seria marcada outra reunião com ele. 63 

Às 16:17 o Presidente Roberto Carlos, agradece a todos, e encerra a 3ª plenária do 64 

CONPED de 2019. 65 


