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ATA SÚMULA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COEDE - BAHIA.

3
4

Data: 11 de fevereiro de 2021.

5

Horário: 14:00 h às 17:00 h

6

Local: Vídeo Conferência pelo aplicativo Google Meet.

7

Item 01: Abertura pelo Presidente
8

Abertura pelo presidente Pe. Renato Minho que estendeu boa tarde a todos os presentes. E informou

9

que é oficialmente a primeira reunião do ano de 2021.E assim deu início à Sessão da 88ª da Reunião

10

Ordinária do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência – COEDE.
Item 02: Verificação do quórum

11

Quórum qualificado.
Item 03: Apresentação dos conselheiros e demais presentes

12
13

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Carlos Martins e Alexandre Carvalho Baroni (Titular e suplente)

14

representante Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SJDHDS; Marlene

15

Santos Cardoso, representante da Secretaria de Educação - SEC; Edna Ferreira Dias (titular), Secretaria

16

de Desenvolvimento Urbano – SEDUR; Secretaria de Cultura – SECULT; Moyses de Oliveira Leal (titular)

17

representante da Secretaria de Relações Institucionais – SERIN; Tânia Maria Costa Magalhães Sodré,

18

representante da Secretaria de Ciência, Tecnologia e inovação – SECTI; Jordana de Castro Bispo Santos,

19

representante da Secretaria de Políticas Para as Mulheres – SPM; Cláudia Regina Ferraz de Souza

20

Bispo(titular), representante da Defensoria Pública do Estado – DPE; Pe. Renato Minho Figueiredo

21

Filho(Titular), representante da Secretaria da Segurança Pública – SSP;

22

Damasceno (titular), representante da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE.

23

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: André Ricardo Ferreira(titular) representante da Ordem dos

24

Advogados do Brasil; Luzinete Maria dos Santos(suplente), Associação Jequieense de Cegos – AJECE;

25

Derval Freire Evangelista (titular) Lívia Mesquita Teixeira Borges (titular), representante da Associação

26

Baiana de Síndrome de Down – SER DOWN; Mariene Martins Maciel (suplente), representante,

27

Transtorno Global do Desenvolvimento – TGD; Reinaldo Ferreira Maia, representante da Associação

28

Feirense dos Deficientes Visuais – AFDV; João Edson Vilas Boas Prazeres, representante da Associação

29

de Pessoas com Deficiência de São Felipe – APDESF; Roberto de Oliveira Santana (titular), representante

30

a Associação Canavieiras de Deficientes- ACANDEF; Valdenor Oliveira da Silva(titular), representante da

31

Associação Beneficente Nina Gomes – ABENG; Ivani Duarte(titular), representante do Centro Educacional

Odinete Pereira Sousa

32

Especializado de Jequié –CEEJ; Clarissa Cristina Oliveira Gonçalves(suplente), representantes associação

33

Baiana para Cultura de Inclusão – ABACI; Ana Rita Guerra Ferreira, representante da Associação de

34

Pessoas com Albinismo na Bahia – APALBA; Josiel Bonfim Barreto de Andrade, representante do

35

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santo Antônio de Jesus – CMPD ;

36

Francilene, representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Serra do

37

Ramalho – COMPEDE; Gerson Souza Mendes Sobrinho(titular), representante da Federação das

38

Fraternidades Cristãs de Pessoas com Deficiência do Brasil – FCD; Josewilson Batista de Souza(titular),

39

representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Juazeiro – CMDPD;

40

Maria Vanelma Damião Mota (titular), representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com

41

Deficiência de Serrinha; Lucimar Franco representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa

42

com Deficiência de Vitória da Conquista.
OUTRAS PRESENÇAS:

43

Bianca Pitanga, Secretária Executiva do COEDE; Daniel Dias Dutra; Zenira Ferreira, Diretora da SUDEF;

44

Andréia Silva, estagiária do COEDE; Juliana representante da SUDEF
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS/Licenças

45

Item 04: Leitura da pauta
46

Em seguida, o Pe. Renato Minho apresentou a ordem dos acontecimentos que será seguida na reunião,

47

para a leitura, discussão e aprovação da seguinte pauta: 01. Abertura pelo Presidente 02. Verificação do

48

quórum 03. Apresentação dos conselheiros e demais presentes; 04. Leitura da pauta; 05. Discussão e

49

aprovação da pauta; 06 Discussão e votação da 87ª Ata 07. Leitura de correspondências encaminhadas ao

50

COEDE 08. V Conferência 09. Cargo de Vice Presidente no COEDE 10. Apresentação do Passe livre Digital

51

11. O que ocorrer 12. Encerramento.
Item 05: discussão e aprovação da pauta

52

Pauta aprovada pelos conselheiros presentes.
Item 06: Discussão e votação da 87ª Ata.

53

A Conselheira Jordana, representante da SPM, faz uma observação de que esteve presente na 87ª

54

Reunião, contudo não consta registrada a sua presença na ata; A retificação foi feita sendo registrada a

55

sua presença e assim a ata foi aprovada pelos Conselheiros.
Item 07: Leitura de correspondências encaminhadas ao COEDE.

56
57

A Secretária Executiva Bianca Pitanga informou que este colegiado recebeu a carta da conselheira

58

Adriana Bispo informando seu desligamento do COEDE

59

Item 08. Fala do Secretario da Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e Conselheiro
60
61

O Presidente Pe. Renato Minho, deseja boas-vindas a todos e todas e convida para uma fala o Secretário da

62

Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e Conselheiro titular deste colegiado o Sr. Carlos

63

Martins, cumprimentando a todos(as) que estão presentes na reunião, depois faz sua áudio descrição para

64

as pessoas com deficiência visual e em seguida agradece a todos pelo apoio, motivação e parceria nesse

65

momento tão difícil que foi vivido por todo o ano de 2020 por tantas vidas perdida devido ao COVID-19

66

ressalta a importância de que mesmo em meio a essa dificuldade de distanciamento e isolamento a

67

Superintendência na Pessoa com Deficiência – SUDEF de Alexandre Baroni, juntamente a sua equipe em

68

nenhum momento deixaram de fazer as coisas acontecerem. O mesmo reforça que as esperanças devem ser

69

posta na vacina para que se possa voltar o funcionamento normal de tudo. O Presidente Pe. Renato Minho

70

informa ao Secretário que está sendo elaborada uma recomendação que será enviada à SESAB e ao

71

Governador, com o pedido de um olhar mais sensível na questão do calendário da vacinação das pessoas

72

com deficiência para que estas também sejam vistas como prioridade; O Secretário informa que os critérios

73

de vacinação está vindo do Ministério da Saúde, mas que isso não impede que o Secretário da Saúde

74

juntamente com os seus parceiros, possam interferir nesse processo, e se coloca a disposição para facilitar o

75

acesso ao Governador; o mesmo enfatiza a importância da continuidade da parceria para que este ano possa

76

continuar trabalhando pela inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, pois esta é uma

77

prioridade absoluta e é muito importante a parceria com a Defensoria Pública, Ministério Público, Secretaria

78

das Relações de Trabalho, Empresários e demais parcerias. Este fala também da importância de dar

79

continuidade às Políticas Públicas quer seja da Assistência Social, quer seja dos Direitos Humanos, apoiando

80

para que estas Políticas funcionem. E ressalta que mesmo a essa situação difícil de Pandemia, foi lançado o

81

Passe- Livre digital que foi um avanço no sistema aumentando consideravelmente o número de inscrições de

82

pessoas com deficiência. Assim o Secretário Carlos Martins se coloca à disposição com o gabinete e todas as

83

Superintendência afins juntamente com a SUDEF possam ser interlocutor em ações com outras Secretarias,

84

para que através de ações transversais possam oferecer Políticas Públicas para as pessoas com deficiência; O

85

Presidente Pe. Renato Minho, em nome de toda a equipe, parabeniza o Secretário pela passagem do seu

86

aniversário no dia 30 de Janeiro e em seguida agradece pela construção de um banheiro acessível localizado

87

na SJDHDS próximo a SUDEF; O Secretario se despede de todos os presentes e se coloca à disposição para

88

qualquer demanda vinda deste colegiado

Item 09. V Conferência
89

O Conselheiro Valdenor Oliveira, informa que o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência

90

- CONADE reuniu a Comissão organizadora da V Conferência e depois de debaterem sobre as dificuldades

91

para se fazer uma reunião presencial devido a Pandemia, fizeram a seguinte recomendação e ao mesmo

92

tempo pedindo a opinião dos Conselhos Estaduais: Que seja adiado o processo da Conferência Nacional,

93

para começar as Conferências Municipais no 2º semestre de 2021, as Conferências Estaduais de Janeiro a

94

Março de 2022 e ficando a Conferência Nacional a ser realizada em Maio de 2022. Assim Valdenor Oliveira

95

ressalta que precisa que este Conselho Aprove ou não este calendário, para que seja dada uma resposta ao

96

CONADE; O presidente Pe. Renato Minho sugere que seja aprovado o calendário recomendado pelo

97

CONADE até que melhore essa situação de Pandemia; Em seguida o Presidente Pe. Renato Minho abre para

98

a votação e os Conselheiros aprovam por unanimidade a recomendação do calendário do CONADE para a

99

realização de reuniões

Item 10. Cargo de Vice Presidente no COEDE
100
101

O Presidente Pe. Renato Minho fala sobre a renúncia da Conselheira Adriana Bispo, do cargo de vice-

102

presidência, de que diante da vacância do cargo uma nova eleição deverá ser feita. Contudo este ressalta

103

que no Regimento Interno do COEDE – Ba não há nenhum artigo que trate sobre a renúncia da vice-

104

presidência, porém será necessário que está cadeira seja ocupada sendo da Sociedade civil Organizada,

105

Assim diante da omissão do Regimento Interno sobre como deverá proceder uma eleição no caso de

106

renúncia da vice-presidência o Presidente Pe. Renato Minho, solicita a Dra. Cláudia Ferraz orientação

107

juridicamente para que não haja dúvidas, Assim a mesma ressalta que todos sabem que a atuação do

108

Conselho deve ser pautada naquilo que determina o Regimento interno, porém diante dos casos de

109

omissões deste regimento, caberá a Plenária decidir qual será o procedimento. Contudo Dra. Cláudia

110

também explica que o Regimento prever em seu Art. 22-A § 2º o seguinte: (Art. 22-A § 2º - Ocorrendo a

111

vacância do cargo de Presidente em período igual ou superior a 06 (seis) meses antes do final do mandato,

112

será convocada nova eleição, a ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em reunião extraordinária,

113

com pauta única). E que esta previsão do Art. 22-A § 2º, é uma previsão literal e que não está prevista para

114

o vice-presidente mas sim para o presidente. Contudo, de acordo com o direito, a interpretação jurídica

115

poderá ser feita de uma forma sistemática, ou seja, o texto legal poderá ser interpretado conforme se aplica

116

ao caso, que no caso em questão seria aplicada ao Vice-Presidente as regras que a lei prever para o

117

Presidente. E nesse sentido também seguiria às regras que foram votadas também de forma análoga para o

118

presidente e decidiria se há uma necessidade de chamar uma pessoa estranha ou não. todavia, não sendo

119

esse o entendimento da maioria dos Conselheiros, como se trata de um caso omisso, a Plenária decidirá qual

120

será o melhor formato para recomposição para o cargo de vice-presidente; O Conselheiro Reinaldo Maia diz

121

que diante da omissão do Regimento entende que deverá ser decidido pela plenária; O Conselheiro João

122

Prazeres diz que concorda com o Conselheiro Reinaldo Maia devendo ser decidido pela Plenária; O

123

Conselheiro Valdenor Oliveira também diz que deve ser decidido pela plenária devendo ser feita uma

124

votação para decidir se fará a eleição naquele momento, e caso seja decidido pela plenária que a eleição

125

deve ser feita neste momento aquele que quiser se candidata e em seguida será aberta a votação; A

126

Conselheira Clarissa Cristina também apoia que seja feita a eleição neste momento; O Conselheiro Gerson,

127

apoiado no Art. 13 do Regimento Interno que prever o seguinte: “(Art. 13 – Qualquer Conselheiro poderá

128

formular pedido de vistas sobre a matéria em discussão, pelo prazo mínimo de 10 (dez) dias, ficando sua

129

deliberação e votação transferida, obrigatoriamente, para a próxima reunião)”, solicita a retirada de pauta

130

da eleição para Vice-Presidente; Dr. André diz que anteriormente havia conversado com Dra. Cláudia e

131

concordaram que a eleição deveria ser transferida para uma próxima reunião. Contudo, como os demais

132

Conselheiros entenderam que houve omissão do Regimento e por isso deve ser decidido pela Plenária,

133

entende que é de direito esse entendimento dos demais Conselheiros. Toda via, diante do pedido de vistas

134

do Conselheiro Gerson, será necessário que o Presidente se pronuncie a respeito deste pedido de vistas para

135

que se possa dar andamento a solução dessa questão; O Presidente P. Renato Minho pergunta para Dra.

136

Cláudia e para o Dr. André se é lícito que o mesmo na qualidade de Presidente decida acatar ou não o pedido

137

de Vistas feito pelo Conselheiro Gerson; Dra. Cláudia e Dr. André afirmam que sim; O Presidente P. Renato

138

Minho então diz que com todo respeito que tem pelo Conselheiro Gerson, não acata o seu pedido de Vistas;

139

O Presidente P. Renato Minho então abre a votação para deliberação da Plenária para que esta decida se

140

deverá haver ou não eleição neste momento. Feita a votação 10 dos Conselheiros presentes votaram para

141

que não houvesse eleição e 11 dos Conselheiros presentes votaram para que a eleição fosse realizada neste

142

momento. Assim ficou decidido, por 11 votos a favor à 10 votos contra, que a eleição seria realizada nesta

143

reunião; Diante deste resultado, O Presidente P. Renato Minho, explica que a eleição será feita e ressalta

144

que conforme expresso no Regimento interno, só poderá votar os integrantes da Sociedade Civil; O

145

conselheiro Valdenor propõe que o rito de votação se dê da seguinte forma: Só irão votar os membros da

146

Sociedade Civil uma vez que a cadeira é da Sociedade Civil, quem quiser se candidatar terá 5 (cinco) minutos

147

para cada candidato fazer as suas explanações, após as explanações dos candidatos será feita a votação e

148

aquele que tiver mais votos ganhará a eleição; A proposta do Conselheiro Valdenor Oliveira é aceita por

149

todos;. E em seguida o Presidente Pe. Renato Minho pergunta aos integrantes da Sociedade Civil quem se

150

coloca como candidato(a)? E apenas o Conselheiro Reinaldo Maia se coloca como candidato; Em seguida o

151

Conselheiro Gerson novamente pede Vistas. O Presidente P. Renato Minho pergunta para Dra. Cláudia e

152

para Dr. André se o mesmo na qualidade de Presidente tem legitimidade para acolher ou negar este pedido

153

de Vistas? Dra. Cláudia e Dr. André respondem que preferem se abster nesta resposta. O Presidente P.

154

Renato Minho então pontua que a Plenária já foi consultada e que a Sociedade Civil se encontra em sua

155

maioria e portanto este orienta que a eleição deve continuar. Assim este segue dizendo que a eleição se

156

dará com candidato único, pois somente o Conselheiro Reinaldo Maia se colocou como candidato; O

157

Presidente P. Renato Minho pergunta para o candidato Reinaldo Maia se este gostaria de fazer as suas

158

explanações? O candidato Reinaldo Maia responde que declina das explanações; A secretária Bianca Pitanga

159

então faz a chamada dos integrantes da Sociedade Civil para confirmar se realmente tem quórum suficiente

160

para que possa dar início ao processo de votação. Ao término da chamada fica confirmadas 14 (quatorze)

161

presenças, tendo assim quórum qualificado para o início da votação; O Presidente P. Renato Minho então

162

dar início ao processo de votação que se dar de forma aberta; A eleição dar-se com o voto de 14 (quatorze)

163

Conselheiros, todos integrantes da Sociedade Civil, ficando assim o candidato único, Reinaldo Maia eleito a

164

Vice-presidente do Conselho Estadual Das Pessoas Com Deficiência – COEDE – Ba, por 11 votos contra 3

165

abstenções.

Item 11. Apresentação do Passe Livre Digital
166

Por falta de tempo para se tratar deste ponto de palta, fica decidido que este será tratado na

167

próxima reunião.

168

Item 12. O que ocorrer
169

A Deputada Fabíola Mansur esteve nesta reunião e iniciou a sua fala cumprimentando a todos e reafirma o

170

seu compromisso com a pauta da pessoa com deficiência. Em seguida trata sobre o momento onde há discussões

171

da retomada das aulas com biossegurança em vários seguimentos e que acha importante que aja uma

172

manifestação deste Conselho a respeito do tema. Esta diz que ouviu a fala da Conselheira Cristina sobre as

173

dificuldades para se realizar as conferências e fala da importância de manter a firmeza dos propósitos e a aliança

174

de todos os Conselheiros. A Deputada pontua que foi colocada uma emenda na SUDEF para viabilizar a realização

175

das conferências e seminários. E segue falando da satisfação em realizar reuniões virtuais, pois se tem uma enorme

176

quebra de paradigmas, e apesar de saber que a pessoa com deficiência muitas vezes tem dificuldade para acessar

177

essas ferramentas, essas reuniões virtuais conseguem agregar mais pessoas, capilarizar as reuniões e até mesmo

178

baratear os custos, sem prejuízo dos propósitos e dos encaminhamentos. A Deputada Fabíola diz que apesar da

179

Frente parlamentar não está formalizada, ela enquanto Deputada se compromete com a pauta dessas reuniões, e

180

sugere ao Conselho que faça uma reunião para que por meio de um documento, outros Deputados possam

181

comprometer-se com a pauta das pessoas com deficiência; O Conselheiro José Wilson pergunta a Deputada se esta

182

tem acompanhado um projeto de lei do Deputado Ângelo Almeida que diz respeito a isenção da pessoa com

183

deficiência em taxas para a realização dos Concursos Públicos? E ao mesmo tempo pede um apoio nesta

184

articulação para que se possa fazer valer os direitos das pessoas com deficiência; A Deputada Fabíola se coloca a

185

disposição para ajudar tanto na tramitação quanto com o voto; O Superintendente Alexandre Baroni agradece a

186

presença da Deputada e agradece também a emenda que consta no orçamento da SUDEF para que ajude na

187

realização de atividades das pessoas com deficiência, e em seguida diz que gostaria que a Deputada Fabíola,

188

enquanto presidente da Comissão de Educação não deixasse os alunos com deficiência de fora desta possibilidade

189

do retorno as aulas e pensasse nesta questão e que caso seja necessário, que esta possa também entrar em

190

contato com a Superintendência das Pessoas Com Deficiência, para que estes possam ajudar nesta questão; O

191

Conselheiro João Prazeres cumprimenta a Deputada Fabíola e em seguida fala da sua preocupação referente ao

192

retorno das aulas quando se trata de alguns tipos de deficiências como por exemplo: um aluno autista ou com

193

deficiência intelectual no que toca ao uso da máscara, um aluno cego ao se esbarrar em um obstáculo que poderá

194

está contaminado, e sugere que seja traçado um Plano Diretor pensando nestas pessoas que são realmente

195

vulneráveis; A Deputada Fabíola enfatiza que a retomada das aulas está sendo discutida com biossegurança e que

196

no tocante aos alunos com deficiência, foi recentemente instalada a comissão a qual abordou a Secretaria de

197

Educação para discutir como seria o material pedagógico, quais as dificuldades, quais os desafios que se teria e

198

quais os guias que se teria para levar a educação às pessoas com deficiência. E esta pontua que não se pode perder

199

de vista o direito a educação deixando perder mais um ano letivo, para que não se aprofunde o risco da

200

desigualdade. Assim a Deputada informa que a volta as aulas é pensada inicialmente de forma remota e depois de

201

forma semipresencial, sendo tomado todos os cuidados devidos para evitar a contaminação, e planos de

202

contingências para a testagem. E pede que se o Conselho tiver algo específico da rotina e não tiver sido ainda

203

discutido, deverá ser encaminhado para a Secretaria de Educação, pois terá um guia para a pessoa com deficiência

204

considerando suas especificidades; A Conselheira Lívia agradece a Deputada Fabíola por todo o apoio e por ter

205

aberto moção na Câmara dizendo não ao decreto 10502; O Conselheiro Josiel Andrade amplia a fala do

206

Conselheiro José Wilson sobre a questão dos concursos públicos no tocante a oportunidade de participação das

207

pessoas com deficiência, e enfatiza que se cobra bastante a participação das pessoas com deficiência na iniciativa

208

privada e faz o seguinte questionamento: e no setor público se for feito um levantamento quanto será a

209

porcentagem de pessoas com deficiência ocupando as cotas? E segue falando da importância de ampliar essa

210

discussão, para que se possa garantir a participação das pessoas com deficiência não só em concurso, mas também

211

em qualquer tipo de seleção para qualquer tipo de serviço seja ele prestado pelo estado ou terceirizado; A

212

Deputada Fabíola Concorda com o Conselheiro Josiel, e informa que já tem alguns projetos tramitando que tratam

213

de cota no serviço público e que inclusive um desses projetos é de sua autoria, mas que ainda não está votado.

214

Assim a Deputada faz como proposição de encaminhamento, que se possível, seja feito um mapeamento do

215

serviço público por meio das Secretarias para verificar como estão estas cotas, e também tentar fazer a tramitação

216

de maneira mais célere desses projetos; A Deputada Fabíola termina sua fala sugerindo que se possa abrir a pauta

217

2021 com as prioridades das pessoas com deficiência numa agenda da Assembleia Legislativa.
Item 13. Encerramento

218
219

O presidente do COEDE, Padre Renato Minho, informa a todos que a próxima reunião será realizada no

220

dia 11 de Março de 2021 e em seguida encerra está, agradecendo a todos os presentes e empenhados

221

para que acontecesse mais uma reunião com êxito.

222

Nada mais havendo a tratar, eu Andreia Silva (estagiária do COEDE), sob a supervisão da Secretária

223

Executiva do COEDE, a Sra. Bianca Pitanga, lavro e encerro o presente termo.

224
225
226

