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

Data: 21 de julho de 2022

Horário de início: 14h30min

Horário de término: 16h30min

Local: Sala de Música do Teatro Municipal, situado no endereço Praça Guarda Marinha Greenhalgh,
s/nº, bairro São Bento, Angra dos Reis. 

Conselheiros governamentais do CMDPD participantes:

-  Aline Figueiredo Mansur (Secretaria Municipal de Saúde);

- Carla Vasconcellos de Mattos (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas);

- Robson Pereira Pontes (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas);

- Iris Aderlane Gouveia Fernandes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Promoção da
Cidadania;
  
Conselheiros da sociedade civil do CMDPD participantes:

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

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

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

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

- Julio Cesar de Almeida Pessoa Ramos (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Angra
dos Reis – APAE)

Demais participantes:

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

- Ranieri Barbosa Elizianio (arquiteto da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas)

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

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

Pauta:

1ª. Apreciação e deliberação entorno do “Projeto de Acessibilidade do Estádio Municipal Jair Carneiro
Toscano de Brito”, a ser apresentado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas; 

2ª. Apresentação, pela conselheira representante da Secretaria Municipal de Saúde, dos Programas
e Projetos desta Secretaria para o público com deficiência;  

3ª. Apresentação, pela conselheira representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
dos Programas e Projetos desta Secretaria para o público com deficiência;



4ª. Escolha de dois membros deste Conselho para comporem a “Comissão de Avaliação do Selo de
Acessibilidade Angra Cidade Inclusiva – CASAACI”;  

5ª.  Escolha  de  dois  membros  deste  Conselho  para  acompanharem  as  Reuniões  do  Conselho
Municipal de Saúde; 

Informe:

Parceria deste Conselho com o Ministério Público Federal do Trabalho para inserção da Pessoa com
Deficiência no Mercado de Trabalho.

Assuntos discutidos /tratados:

A Presidente Rita de Fátima dos Santos inicia a Reunião em segunda chamada, às quatorze horas e
trinta  minutos,  dando  a  fala  à  Ranieri  Barbosa  Elizianio,  arquiteto  da  Secretaria  Municipal  de
Infraestrutura  e  Obras  Públicas,  para  apresentação  do  “Projeto  de  Acessibilidade  do  Estádio
Municipal  Jair  Carneiro Toscana de Brito”,  o qual  propõe uma adequação arquitetônica nas suas
dependências e entorno, de forma a atender o público com deficiência, e busca a aprovação deste
Conselho para começar efetivamente a obra. A Presidente Rita esclarece que o projeto é fruto de
uma fiscalização iniciada pelo Ministério Público Estadual, se tornando Pauta a ser deliberada pelo
Conselho  como cumprimento da determinação do M.P.  Ela  tece uma avaliação  positiva  sobre o
mesmo, lembrando que uma Comissão de conselheiros pôde acompanhar e participar da elaboração,
que se baseou na Lei Brasileira de Inclusão,  contemplando,  assim, todos os tipos de deficiência.
Entretanto, ela destaca que dois itens do Relatório da Visita do CMDPD ao Estádio, de dezembro de
2021,  não poderão ser  atendidos nesse primeiro  momento,  os quais  se  referem à instalação de
cabine para o intérprete de Libras e para o sistema de som do Estádio.  Ranieri  esclarece que a
cabine  ficaria  para  um  segundo  momento.  Terminado,  Rita  conclui  que,  da  forma  como  fora
construído e aqui apresentado, o projeto é satisfatório ao Conselho. O Vice-Presidente Jorge Nunes
pergunta se já ficou definida uma data para o início da obra, e Ranieri responde que dependerá da
deliberação por este Conselho para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas
siga com a providência em licitar uma empresa. Ou seja, a prefeitura faz o projeto, e contrata o setor
privado para executá-lo. Passa-se à segunda Pauta, e a conselheira Aline Mansur discorre sobre os
principais  programas,  atualmente,  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  voltados  à  pessoa  com
deficiência. Aline coloca que não existe atendimento específico para o público com deficiência visual
e auditiva,  no que se refere a exames e aquisição de próteses e órteses,  gerando a busca por
serviços fora do município. No município também não há o conserto de cadeiras de roda, e a prótese
de pé de silicone não foi  contemplada na pactuação.  Edília  do Carmo lembra que a APADEV já
entregou à Secretaria de Saúde um projeto, de sua autoria, que propõe uma parceria desta Entidade
com a gestão municipal para a oferta de atendimentos. A conselheira Marilda aponta a redução de
médicos psiquiatras, e a inexistência de neuropediatras, tanto na rede pública municipal, quanto na
privada. Rita e Marilda levantam a dificuldade das famílias de autistas conseguirem ser assistidas por
essas especialidades. A conselheira Aline informa que já se encontra em andamento o planejamento
de  um  processo  seletivo  para  a  contratação  de  médicos  especialistas.  Ela  também  lembra  do
tratamento de reabilitação, que tem sido ofertado pela Clínica da Dor/Parque das Palmeiras, e pela
Santa  Casa.  Segue  à  Terceira  Pauta,  e  a  conselheira  Iris  Fernandes  traça  um  panorama  dos
trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social com o
público com deficiência. Segundo Iris, vem acontecendo atividades de stand-up em uma única praia
do município, cuja ideia e iniciativa partiu da servidora Andrea Portugal. Entretanto, o grande desafio
continua sendo a garantia do acesso deste público, além do aumento de profissionais de educação
física  que  estejam  capacitados  para  tal  atuação.  Apesar  disso,  Iris  já  planeja  se  reunir  com  a
coordenação  de  esportes  inclusivos,  da  Secretaria  Executiva  de  Esportes,  com  o  objetivo  de
pensarem a ampliação das atividades voltadas para as pessoas com deficiência. A Presidente Rita
interrompe Iris, em virtude do avanço do tempo e das demais Pautas a serem deliberadas, deixando
para a próxima Reunião a continuação de sua apresentação. Seguindo à Quarta Pauta, mediante a



necessidade  de  responder  ao  Memorando  Nº  111/2022,  da  Secretaria  de  Desenvolvimento
Econômico,  que  solicita  a  indicação  de  dois  conselheiros  do  CMDPD  (titular  e  suplente)  para
comporem a “Comissão de Avaliação do Selo de Acessibilidade Angra Cidade Inclusiva – CASAACI”,
conforme o Decreto nº 12.552, publicado em 01 de Abril de 2022, essa plenária sugere que sejam os
conselheiros Rita de Fátima dos Santos como titular, e Jorge Luís da Silva Nunes como suplente,
haja vista que ambos já  vêm integrando as Comissões do CMDPD que tratam da acessibilidade
urbana. Finalizando com a quinta Pauta, nenhum conselheiro presente se prontifica a acompanhar as
Reuniões do Conselho Municipal de Saúde. 

Deliberação: 

Fica deliberado, por unanimidade,  o “Projeto  de Acessibilidade do Estádio Municipal Jair  Carneiro
Toscano de Brito”, tal como apresentado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas
nessa Assembleia Ordinária; 

Ficam indicados para comporem a “Comissão de Avaliação do Selo de Acessibilidade Angra Cidade
Inclusiva – CASAACI” os seguintes conselheiros: Rita de Fátima dos Santos (titular) e Jorge Luís da
Silva Nunes (suplente). 

Encaminhamentos:

Convocar, através de Ofício, a Coordenação de Saúde Mental do município para a próxima Reunião
Ordinária do CMDPD, a fim de tratarem de várias questões levantadas nesta Assembleia. 

____________________________          _____________________________

       Presidente do CMDPD     Secretária do CMDPD  


