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ATA da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

Data: 17 de março de 2022 

Horário de início: 14h20min 

Horário de término: 16h30min 

 

Local: Sala dos Conselhos vinculados à Assistência Social, situada ao térreo da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania (SDSP), e ao lado do Teatro Municipal, no 

endereço Praça Guarda Marinha Greenhalgh, s/nº, bairro São Bento, Angra dos Reis. 

 

Conselheiros governamentais do CMDPD participantes: 

-  Alba Valeria dos Reis Pereira (Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis - IMAAR); 

- Iris Aderlane Gouveia Fernandes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Promoção da 

Cidadania; 

-  Aline Figueiredo Mansur (Secretaria Municipal de Saúde); 

- Carla Vasconcellos de Mattos (Secretaria Executiva de Obras); 

- Andréa Rodrigues Portugal (Secretaria Executiva de Esporte e Lazer); 

- Moacir Moreira Saraiva (Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio); 

- Lucinda de Oliveira Cordoeira (Secretaria Municipal de Educação) 

  

Conselheiros da sociedade civil do CMDPD participantes: 

- Marilda Pires de Oliveira (Comissão de Divulgação do Autismo – CDA); 

- Jorge Luís da Silva Nunes (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais – APADEV); 

- Rita de Fátima dos Santos (Associação Angrense dos Deficientes Físicos – AADEF); 

- Andréa de Oliveira Giovanella Botelho Pereira (Associação dos Surdos do Município de Angra dos 

Reis – ASMAR); 

-  Aécio Ramalho de Alcântara (ASMAR); 

- Julio Cesar de Almeida Pessoa Ramos (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Angra dos 

Reis – APAE); 

-  Eni Maria Santiago (Associação Pestalozzi de Angra dos Reis); 

 

Demais participantes: 

- Luciana A. Gomes Henriques (equipe da Secretaria do CMDPD); 

- Thayane Camilo de Oliveira (funcionária da Central de Intérprete em Libras); 

- Camila Lins Galisa Alves (funcionária da Central de Intérprete em Libras); 

- Edília de Fátima do Carmo (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais – APADEV); 

- Guilherme Pires de Oliveira (CDA); 

- João Marques (APADEV); 

- Sirlene dos Santos Rodrigues (APADEV); 
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- Sedéria Regina Alves (APADEV); 

- Maria Paz Soares de Souza (APADEV); 

 

Pauta: 

1ª. Leitura do relatório da reunião da Diretoria do CMDPD com a Secretaria Municipal de Urbanização, 

Parques e Jardins, datado de 14 de março de 2022; 

 

2ª. Discussão e deliberação sobre a situação atual do benefício Vale Social, gerido pela Fundação Leão 

XIII; 

 

3ª. Reforço sobre a importância de uma Ação Civil Pública contra o atendimento que vem sendo 

prestado pelo INSS, no que diz respeito à requisição do BPC. 

 

Assuntos discutidos /tratados: 

A Presidente Rita dos Santos abre a Assembleia, pedindo à conselheira Aline Mansur para fazer a 

leitura da Ata da reunião ocorrida em 14 de março de 2022, entre a Diretoria do CMDPD e uma equipe 

da Secretaria Municipal de Urbanização, Parques e Jardins, cuja pauta foi avaliar o cenário atual da 

mobilidade urbana no centro da cidade, para que se possa pensar em novos projetos, que tornem o 

município mais acessível, começando pela área central. Ficou definida a realização de uma caminhada, 

e um próximo encontro para dar continuidade, inclusive, criar um Comitê, com diversos representantes, 

para aprofundar melhor o assunto. Terminada a leitura, Rita cita a caminhada de 16 de março de 2022, 

com os participantes dessa reunião, mais a Vanessa Trindade, funcionária da Secretaria do Conselho. 

O conselheiro Julio Cesar Ramos fala da mobilidade no território do Parque Mambucaba, que não 

facilita o deslocamento e a circulação das pessoas com deficiência. Segue-se à segunda Pauta, e Rita 

dá a palavra ao Vice-Presidente, Jorge Nunes, que informa que a assistente social Miquilina Ribeiro, 

da EMES, no atendimento aos seus usuários, soube da falta de funcionário, no posto da Fundação 

Leão XIII de Angra dos Reis, para a entrega do Cartão Vale Social. Sendo assim, tem ocorrido dos 

usuários se deslocarem ao Rio de Janeiro para buscarem seus Cartões. Jorge então entrou em contato 

com a Sede da Fundação, na capital, e obteve que, durante a Pandemia, os postos se mantiveram 

fechados, tendo sido delegada a Rio Card a tarefa de entregar o Vale. Isso facilitou apenas para os 

usuários que residem nas cidades com filial da Rio Card. Para aqueles que não residem, tornou-se 

preciso se deslocar até a capital. A Presidente Rita e a conselheira Iris Fernandes pontuam o quão 

necessário é garantir um funcionário estadual para mediar a entrega, haja vista não ser da 

responsabilidade do município, mas do Estado. Luciana Henriques sugere levar a reivindicação ao 

Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, a fim de que se possa cobrar do Governo do Estado. A 

Presidente Rita contra-argumenta, comunicando que o CEPDE sequer tem uma Diretoria nomeada, 

atualmente. A conselheira Andrea Portugal concorda com Luciana, lembrando ser um problema que 

perpassa todo o Estado do Rio de Janeiro, não só Angra dos Reis. Segundo Andrea, mesmo sem 
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Diretoria eleita, o CEPDE continua funcionando. A Presidente Rita abre para propostas, e a conselheira 

Andrea Giovanella entende que as entidades deveriam passar a assumir a dificuldade enfrentada por 

cada um de seus usuários. Luciana Henriques problematiza até que ponto, juridicamente, as entidades 

civis têm essa função. Além disso, nem todos os deficientes estão vinculados a alguma entidade. Nesse 

caso, os que não estão, não seriam contemplados. Não havendo mais propostas, a Presidente Rita 

lança a sua própria, que seria a formação da “Comissão Vale Social”, que visitaria o Polo de Articulação 

Médio Paraíba e Baía da Ilha Grande, em Mangaratiba-RJ, a fim de entender seu trabalho na região da 

Costa Verde e, a partir daí, poder pensar em ações. Colocadas em votação, a Assembleia vota pela 

segunda proposta, e a Comissão Vale Social é formada pelos seguintes atores: Andréa de Oliveira 

Giovanella Botelho Pereira (ASMAR), Edília de Fátima do Carmo (APADEV), Rita de Fátima dos Santos 

(AADEF) e Jorge Luís da Silva Nunes (APADEV). Segue-se à terceira Pauta, e os presentes reavaliam 

as dificuldades que o público com deficiência vem enfrentando no atendimento recebido do INSS, 

concluindo que ainda persistem. As condições de oferta do serviço continuam as mesmas, não tendo 

ocorrido nenhuma melhoria nos últimos meses. A Presidente Rita então reforça a decisão da 

Assembleia de 11 de novembro de 2021, de elaborar uma Ação Civil Pública contra o atendimento que 

vem sendo prestado pelo INSS, buscando, para isso, o auxílio da assessoria técnica jurídica da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.    

 

Deliberação: 

Formação da “Comissão Vale Social”, composta pelos atores: Andréa de Oliveira Giovanella Botelho 

Pereira (ASMAR), Edília de Fátima do Carmo (APADEV), Rita de Fátima dos Santos (AADEF) e Jorge 

Luís da Silva Nunes (APADEV). 

 

Encaminhamentos: 

Elaboração de Ofício à Secretaria Municipal de Segurança Pública, solicitando o agendamento de uma 

reunião com a equipe da mesma e da Superintendência de Transporte e Trânsito, a fim de tratarem da 

inclusão do Símbolo Internacional da Pessoa com Deficiência e do Símbolo do Transtorno do Espectro 

Autista nas vagas de trânsito do município. 

 

 

 

  

____________________________             _____________________________ 
        Presidente do CMDPD          Secretária do CMDPD   


