
06/07/2021 SEI/GOVMG - 29658581 - Ata de Reunião

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34471097&infra_sist… 1/4

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Reunião

ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA (ORDINÁRIA) DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA DE MINAS GERAIS – CONPED/MG, EM 19 DE ABRIL DE 2021.

 

PRESIDÊNCIA DE ROBERTO CARLOS PINTO

 

Às 08h41min, reúnem-se via web conferência, pela plataforma ZOOM, em plenária ordinária do Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Minas Gerais - CONPED/MG os conselheiros
governamentais com seu respec�vo órgão: Michelle Aguiar de Sousa – Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão – SEPLAG; Juliana Rodrigues de Alcântara – Secretaria de Estado da Educação – SEE;
Alexander Fabian Malheiros – Secretaria de Estado de Saúde – SES; Eva Aparecida Barbosa Pinheiro –
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE; Juliana de Melo Cordeiro – Coordenadoria
Estadual de Ar�culação e Atenção à Pessoa com Deficiência- CAADE; Cris�ane Faraco Dutra – Tribunal de
Jus�ça de Minas Gerais – TJMG; Presença da Sociedade Civil com seus respec�vos órgãos: Matheus
Henrique Ribeiro – Associação de Deficientes do Oeste de Minas – ADEFOM; Roberto Carlos Pinto-
Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia – ADEVIUDI; Janaína Maria Maynard Marques – Conselho
Regional deFonoaudiologia da 6ª Região – CREFONO/6; Raimundo de Oliveira Neto – Conselho Regional de
Fonoaudiologia 6ª Região – CREFONO/6; Anderson Luís Coelho – Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 4ª Região – CREFITO/4; Alisson Vinícius da Silva Pinto – Federação das APAES do Estado de
Minas Gerais – FEAPAES/MG; Cláudia Mara de Souza Calvasari – Associação dos Surdos de Ipa�nga- ASIPA
Maria José Rodrigues Peres- Associação das Pessoas com Deficiência de Paracatu -ADP/PARACATU.
Doravante iden�ficados pelo primeiro nome seguido a sigla do órgão ou En�dade que representam.
Convidados: Mislene Lima Mar�ns; Marlene Normandia; Wesley Barbosa Severino – Coordenadoria Estadual
de Ar�culação e Atenção à Pessoa com Deficiência – CAADE; Maria Emília Guerra Santana – Federação
Nacional de Educação e Integração dos Surdos – FENEIS; Rayane Santos Sousa; Dra. Vania Samira Doro
Pereira Pinto- Promotora de Jus�ça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Jus�ça de Promoção
dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência – CAO-IPCD; I - Verificação do quórum:Anderson Luís
Coelho, 1º Secretário do Conselho, verifica a existência de quórum e atesta a presença de 14 conselheiros,
sendo 13 conselheiros votantes. II - Apresentação das jus�fica�vas de ausências dos Conselheiros; não
houve; III - Aprovação da pauta, com as seguintes matérias: 1. Aprovação da ata da reunião plenária
ordinária do dia 15 de março de 2021; 2. Apresentação de relatório (Cronograma, Edital de Eleição e
Sistema de Eleição da SEDESE) da Comissão Eleitoral sobre o andamento do Processo Eleitoral do CONPED
para o Biênio 2021/2023; 3. Outras matérias na forma regimental; 4. Informes; a pauta foi aprovada por
todos os presentes.  Anderson Luís verificou se todos receberam a ata e fizeram a leitura da Plenária anterior
e a colocou em votação o que, por unanimidade foi aprovada pelos conselheiros presentes; logo em seguida
passou a Palavra para o presidente do conselho. Ato con�nuo, o presidente Roberto Carlos Pinto esclarece
que a plenária extraordinária que se realizaria em março de 2021, com obje�vo de apreciação e aprovação
da Errata que solicitava ampliação cronograma para votação virtual do CONPED-MG para o biênio
2021/2023, não aconteceu devido a uma solicitação da coordenadora da Casa de Direitos Humanos.  Ele
passou a palavra para a mesma para apresentação do relatório referente a plataforma de votação digital.
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 Ato con�nuo, Juliana Cordeiro de Melo coordenadora da Casa de Direitos Humanos – CDH, relata que em
março/2021 lhe foi solicitado pela Juliane Prado, assessora da Subsecretaria de Direitos Humanos –Subdh;
assim como as demais coordenadorias uma avaliação da Plataforma virtual de votação, desenvolvida pela
equipe de TI da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social- SEDESE. Esta avaliação foi realizada por ela
e pelo secretariado execu�vo que compõe a casa. Foram verificadas pelos mesmos algumas inadequações no
sistema que, dificultaria o acesso de pessoas com deficiência visual no processo de votação. Assim sendo, ela
solicitou junto ao presidente do CONPED-MG suspensão da plenária extraordinária. Que na oportunidade lhe
solicitou que fosse enviado ao conselho uma cópia do relatório elaborado pela mesma. Juliana leu para os
conselheiros o relatório que será enviado à equipe de TI da SEDESE. Ato con�nuo, o presidente agradeceu o
empenho e o Compromisso da CDH em garan�r o acesso igualitário de todos ao processo eleitoral. Na
sequência manifestou junto à comissão eleitoral do CONPED-MG que vem há vários meses trabalhando no
processo e não verificou com antecedência estas falhas. Cobrou da comissão o relatório de testes realizados
pelas pessoas com deficiência. Ato con�nuo, Wesley Barbosa Severino presidente da comissão eleitoral do
CONPED-MG, relata que foram realizados testes por pessoas com Deficiência visual, que em reunião plenária
realizada no dia 22/02/2021 pelo conselho relataram que o sistema estava apto para votação. O sistema foi
testado também por uma pessoa com transtorno do espectro au�sta ou au�smo (TEA) e uma pessoa com
deficiência visual especializado em tecnologia assis�va, que também segundo Wesley Barbosa, aprovaram o
sistema. Na oportunidade, ele leu para os presentes o relatório que a Coordenadoria Estadual de Ar�culação
e Atenção à Pessoa com Deficiência – CAADE realizou no sistema. Ele relata que, apesar de não ter um
relatório de avaliação do sistema da comissão eleitoral, a mesma trabalhou durante todo o tempo junto a
Ana Carolina Gusmão; Superintendente de Par�cipação e Diálogos Sociais- SEDESE e com o Alexandre Miguel
de Andrade Souza; Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação da SEDESE, responsável pelo
desenvolvimento da plataforma, repassando a eles todos os problemas encontrados durante os testes
realizados pelos usuários. Buscando assim, garan�r a acessibilidade de todos ao sistema e que apesar das
dificuldades encontradas pela comissão eleitoral de se reunirem regularmente a mesma trabalhou para
garan�r a agilidade e o sucesso do sistema eleitoral. Também relatou que a plataforma foi alterada ao longo
do processo. A plataforma existente hoje não é a mesma que foi encaminhada para os usuários para o teste,
e a plataforma testada pelas coordenadorias não é a mesma u�lizada pelos usuários. Ele sugere ao final do
seu relato que o processo eleitoral seja paralisado até que as inadequações sejam sanadas visto que, ele não
sabe definir uma data para que as mesmas venham acontecer. Somente a equipe de TI da SEDESE é que pode
dar este prazo e logo após, será necessário novo teste. Ato con�nuo, Anderson Luís esclarece que a
solicitação de paralisação ou adiamento eleitoral deve vir da comissão eleitoral. Roberto Carlos relata que a
mesa diretora só aprovou o que lhe foi apresentado não cabe a ela entrar no mérito da plataforma. Foi
cobrada ao pleno a manifestação verbal dos par�cipantes. A conselheira Janaína Maria Maynard e Alexander
Fabian manifestam a preocupação jurídica com relação a demora do processo, visto que se pode pensar que
a mesa diretora está prorrogando o seu mandato. Eles entendem que é um processo muito novo, mais é
preciso deixar bem claro ao Jurídico, Subsecretario e a quem for preciso o compromisso do conselho em se
realizar a eleição. A convidada Maria Emília manifestou a preocupação com relação ao interprete de libras,
pois, na reunião há somente uma pessoa fazendo a interpretação e fica muito cansa�vo. Wesley Barbosa
esclarece que a central de libras se encontra em processo licitatório, o interprete presente se dispôs a
par�ciparem um ato de boa vontade.  Ato con�nuo, Roberto Carlos leu para o pleno uma nota de repudio
relacionado ao ato debochado que uma par�cipante do programa BBB/21 fez à Comunidade surda e a classe
de interpretes de libras no úl�mo dia 12/04/2021, a Federação Nacional de Educação e Integração dos
Surdos – FENEIS está encaminhando para os órgãos cabíveis. Ele propõe que o CONPED também deveria
encaminhar uma nota para a Rede Globo, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência –
CONADE, Agencia Nacional de Telecomunicações – ANATEL e demais órgãos de fiscalização. Ato con�nuo, o
conselheiro Anderson Luís esclarece que no mês de abril se comemora o abril Azul – Campanha de
Conscien�zação do Au�smo, e que o conselho estuda uma live para o final do mês buscando o apoio dos
órgãos de fiscalização da saúde sobre a implementação do CIPTEA (carteira de iden�ficação da Pessoa com
Transtorno do Espectro Au�sta) no Estado de Minas Gerais visto que, ainda não ocorreu. Roberto Carlos
relata que o conselho irá encaminhar para a Secretaria de Estado: Elizabeth Jucá uma solicitação de
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posicionamento, visto que, não se obteve do Subsecretario de Direitos Humanos: Duílio Silva Campos,
nenhuma resposta ao documento que lhe foi enviado no início do Mês de abril/2021 referente a este
assunto. Ato con�nuo, presidente colocou para o pleno votar os seguintes encaminhamentos: 1- Documento
da comissão eleitoral para o CONPED- MG, solicitando o adiamento do processo eleitoral em vista dos
problemas encontrados na Plataforma. Anexando relatórios da CDH, CAADE e equipe de TI da SEDESE; 2- O
CONPED- MG encaminhara uma deliberação para o Subsecretario de Direitos Humanos, solicitando a
suspensão do processo eleitoral do conselho até que as adequações necessárias sejam feitas na plataforma
eleitoral; 3 – Encaminhar nota de repudio para os órgãos de fiscalização e de defesa e proteção, referente ao
ato de deboche que a par�cipante do BBB/21 fez à comunidade surda e classe de interpretes de libras; 4 –
Encaminhar oficio para a Secretária de Estado Elizabeth Jucá referente ao CIPTEA; 5- Promover Live no dia
30/04/2021 em comemoração ao abril Azul; Todos os encaminhamentos foram aprovados por unanimidade
pelos conselheiros presentes. Nada mais havendo o presidente agradeceu a presença e par�cipação de todos
E procedeu ao encerramento da plenária às 11h10 min.

Documento assinado eletronicamente por Anderson Luís Coelho, Usuário Externo, em 19/05/2021, às
13:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Eva Aparecida Barbosa Pinheiro, Servidor (a) Público (a), em
19/05/2021, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Michelle Aguiar de Sousa, Assessor(a), em 19/05/2021, às
13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Alexander Fabian Malheiros, Servidor (a) Público (a), em
19/05/2021, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Carlos Pinto, Usuário Externo, em 19/05/2021, às
17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE FARACO DUTRA, Usuário Externo, em 19/05/2021,
às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Janaina Maria Maynard Marques, Usuário Externo, em
19/05/2021, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Raimundo de Oliveira Neto, Usuário Externo, em
19/05/2021, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Alisson Vinicius da Silva Pinto, Usuário Externo, em
20/05/2021, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Rodrigues de Alcantara, Servidor (a) Público (a), em
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21/05/2021, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Juliana de Melo Cordeiro, Coordenador(a), em 28/05/2021,
às 09:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO, Usuário Externo, em
24/06/2021, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARA DE SOUZA CALSAVARI, Usuário Externo, em
30/06/2021, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 29658581 e o
código CRC AFAD08B3.
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