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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPD 

 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DATA: 14/03/2022      HORA: 9:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

LOCAL: Sala dos Conselhos: térreo da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da 

Cidadania –  Praça Guarda Marinha Greenhalgh, s/n - São Bento - Angra dos Reis - RJ. 
 

 

Pauta: Acessibilidade urbana do município de Angra dos Reis 

  

 A presidente do CMDPD Rita de Fátima explica que o Conselho mantém parceria com 

Ministério Público Federal e junto ao Ministério Público Estadual realizou caminhada no 

centro da cidade verificando diversas irregularidades pela falta de acessibilidade, e 

registrando-as em fotos. Ela informou que o Promotor Daniel Marones propôs a Criação de 

um Comitê para discutir a questão da acessibilidade. Rita contou ainda que Tiago Murilo, 

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, citou em reunião o Projeto de 

Inclusão “Cidades Inteligentes”, mas não apresentou, nem respondeu o Ofício 

43/CMDPD/2021 que solicitou cópia deste documento. Jorge Nunes chama atenção que a 

deficiência pode vir desde o nascimento ou ser adquirida durante a vida, e que a 

acessibilidade também deve incluir idosos e carrinhos de bebê que devem circular. A 

Secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Elizabeth Magalhães, explica que há muitos anos 

existe certa dificuldade de diálogo entre Prefeitura e empresas de energia da cidade, mas que 

de qualquer forma vem se pensando em reuniões juntos a esta agência Enel, mas que no 

momento ela vê prioridade em dois projeto de obras públicas: os passeios do entorno do 

largo do Borges (final do Rua do Comércio) e a área da praça do Zumbi dos Palmares e a praça 

Nilo Peçanha. Ela também sugere outras duas frentes de ações: criação de normas de 

fiscalização de leis já existentes a serem cumpridas pelas empresas privadas, e demais ações 

do Serviço Público de Obras Públicas. Ela relata que tem cerca de R$ 600.000,00 para 

melhorias do centro da cidade no sentido de torná-la mais acessível, e apresenta planta de 

proposta de reforma do final da Rua do Comércio, perto da Loja Lunas. Ela esclareceu que a 

Prefeitura deve onerar despesas por ser do interesse desta PMAR em manter o mesmo 

padrão de urbanização em toda Rua do Comércio, porém, caso haja necessidade se 

apresentará ao governo municipal a necessidade de alocar mais recursos. Rita chama atenção 

que o deficiente não é somente o cadeirante e assim até uma rampa pode ser um obstáculo, 
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por exemplo, para uma pessoa com baixa visão ou cega, e assim é preciso pensar também em 

piso tátil. Jorge cita a questão dos pontos de ônibus que não tem a referência de localização e 

que esses pisos e informações em Braille podem ser realizados junto à empresa Bonfim. Rita 

agradece a participação e revela que é muito difícil encontrar pessoas interessadas na causa 

da pessoa com deficiência e quando encontra dispostos se depara com a rotatividade dos 

funcionários, perdendo assim todo o trabalho já construído. Fica acordado uma caminhada 

conjunta na próxima quarta-feira, dia 16, às 9 horas, e ainda que deve ser agendado uma 

nova reunião, sugerindo-se pro dia 29/03 às 9 horas, além de uma nova caminhada após a 

obra planejada. Elizabeth finaliza sua fala contando que o Prefeito Fernando Jordão tem 

interesse em tornar a cidade eficiente e acessível, não só para moradores como para 

aprimorar o próprio turismo, e que tem feito reuniões a este respeito. Jorge coloca que o 

CMDPD é o órgão que já tem representação do governo e da sociedade civil e que é indicado 

discutir a questão incluindo este Conselho. Rita enfatiza que as iniciativas municipais não 

podem só seguir os planos estaduais, uma vez que possui um plano diretor, lei orgânica e 

necessidades específicas desta cidade. 
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