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

Data: 05 de agosto de 2020

Horário de início: 10 horas

Horário de término: 12 horas e 37 minutos

Local:  A Reunião se faz de forma virtual em função das ações de prevenção ao novo Coronavírus

(Covid-19), conforme o Decreto Nº 11.671, de 23 de Junho de 2020, publicado no Boletim Oficial do

município de Angra dos Reis nº 1188 (prorrogado pelo Decreto Nº 11.700, de 23 de Julho de 2020,

publicado no Boletim Oficial  do município  de  Angra  dos  Reis  nº  1200).  O Artigo  2º  do  referido

Decreto dispõe: “Estão vedadas a prática, o funcionamento e a reabertura das seguintes atividades:

(…); II – as atividades coletivas de cinema, teatro, reuniões, assembleias ou qualquer outra atividade

que  envolva  aglomeração  de  pessoas;  (...)”.  O  Grupo  de  Whatsapp  do  Conselho  Municipal  dos

Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) é formado por todos os conselheiros, governamentais e

não governamentais,  titulares  e  suplentes,  do  biênio  2019-2021,  além de  uma assistente  social  da

Secretaria  Municipal  de  Educação  e  outra  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social  e

Promoção da Cidadania, esta última na condição de Secretária da Sala dos Conselhos desta Secretaria.

Conselheiros governamentais do CMDPD presentes:

Andréa Rodrigues Portugal (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer)

Renata da Silva Borges da Fonseca (Secretaria Municipal de Educação)

Viviane Dexheimer Mokodsi (Secretaria Municipal de Saúde)

Conselheiros da sociedade civil do CMDPD presentes:

Ângela Maria de Moura Sena (Associação Pestalozzi de Angra dos Reis)

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

Érica do Nascimento Santos (Associação Pestalozzi de Angra dos Reis)

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

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

Demais participantes:

Leonardo Bastos (Acessibilidade Angra Eficiente – A.A.E.)

Miquilina Maria Figueiredo Ribeiro (Secretaria Municipal de Educação)

Vanessa  Trindade  Teixeira  (Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social  e  Promoção  da

Cidadania – Sala dos Conselhos)



Assuntos discutidos /tratados na íntegra:

“05/08/2020 10:03 - Vanessa Trindade: Bom dia conselheiros, conforme convocação da Presidente do 
CMDPD, Sra Rita de Fátima, a Reunião Extraordinária *se inicia agora, dia 03/08/2020 às 10 horas via 
WhatsApp, por escrito.

* A Pauta será:
01- Pessoas com deficiência enfrentando fila única (sem prioridade) em todos os estabelecimento, 
inclusive nos Bancos.
02- Acesso a Educação inclusiva limitado ou insuficiente
03- A dificuldade de acesso de PCDs aos profissionais de saúde  (médicos)

05/08/2020 10:03 - Viviane Saude: Bom dia!
05/08/2020 10:05 - Vanessa Trindade: Em relação a Primeira Pauta (fila dos estabelecimentos) qual a 
consideração dos conselheiros presentes, por gentileza?!
05/08/2020 10:08 - Marilda Pires: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 10:08 - Vanessa Trindade: Por favor POR ESCRITO, Marilda
05/08/2020 10:08 - Angela Pestalozzi: Bom Dia
05/08/2020 10:09 - Vanessa Trindade: Os áudios não entrarão em ATA
05/08/2020 10:09 - Marilda Pires: Ok
05/08/2020 10:10 - Angela Pestalozzi: Existe algum protocolo dos bancos?
05/08/2020 10:11 - Angela Pestalozzi: Porque para qualquer atividade exercida se faz necessário ter 
protocolo
05/08/2020 10:12 - Marilda Pires: Então  falei que sobre as filas ,perguntei algumas famílias  de 
pessoas com autismo se tiveram algum problema sobre prioridade,elas relataram que a maioria não  
levaram os autistas no banco pq a maioria não  conseguem ficar de máscaras, portanto elas enfrentaram 
as filas .
05/08/2020 10:12 - Rita de Fátima: Eu fiz um vídeo das filas kilometricas da caixa econômica e do 
Banco Itaú,  tinha idoso em cadeira de praia e enrolado de manta na fila, deficiente em pé durante horas
aguardando atendimento , inclusive eu passei por isso , no dia enviei o vídeo para a Viviane na saúde, 
pois essa contradição em torno da pandemia muito me encomoda.
05/08/2020 10:13 - Rita de Fátima: Desde que respeitem a LBI.
05/08/2020 10:13 - Vanessa Trindade: A Lei 10741/2003 é uma referência
05/08/2020 10:14 - Jorge Nunes: Com relação ao primeiro assunto, quais exatamente os 
estabelecimento que não estão oferecendo a prioridade é enviar um ofício para que possam cumprir a 
lei
05/08/2020 10:14 - Angela Pestalozzi: Concordo
05/08/2020 10:14 - Vanessa Trindade: É uma situação que só tem ocorrido na Pandemia?!
05/08/2020 10:14 - Renata Borges: Concordo,Jorge.
05/08/2020 10:15 - Leonardo: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 10:16 - Marilda Pires: Antes da pandemia a Caixa Econômica  estava cumprindo direitinho 
a lei em relação  aos autistas,posso falar pq possuo conta é fui várias  vezes ao banco e não  enfrentei 
fila nenhuma,nem para entrar e nem nos cxs.
05/08/2020 10:17 - Leonardo: Bom dia!! a lei garante o acesso prioritário, independentemente de 
pandemias ele tem que assegurar este direito.
05/08/2020 10:17 - Marilda Pires: Com certeza.
05/08/2020 10:17 - Vanessa Trindade: As fotos não serão registradas em ATA, Sr Leonardo, mas 
obrigada pela correção. A Lei que citei é o Estatuto do Idoso, desculpe. A lei 10.048 de 2000, assim 
como a LBI citada por Marilda, são os parâmetros.
05/08/2020 10:18 - Leonardo: Ok
05/08/2020 10:18 - Vanessa Trindade: LBI é a lei 13.146 de 2015



05/08/2020 10:18 - Érica: Oi
05/08/2020 10:18 - Érica: Bom dia
05/08/2020 10:19 - Jorge Nunes: Todos concordam com essa proposta ou alguém tem mais alguma 
coisa para falar sobre isso
05/08/2020 10:21 - Érica: Concordo ...
05/08/2020 10:21 - Vanessa Trindade: O Conselho do idoso recebeu denúncias desde 2018 de que a 
Caixa Econômica não cumpria a prioridade antes da triagem, na entrada
05/08/2020 10:21 - Rita de Fátima: Notificar os estabelecimentos que se negam a cumprir a Lei usando 
a pandemia como desculpa.
proposta....
05/08/2020 10:21 - Angela Pestalozzi: Gostaria somente de fosse escrito no ofício que os bancos 
apresentassem seu protocolo de atendimento. Porque podem colocar que a pandemia os impede
05/08/2020 10:22 - Renata Borges: Propor um agendamento em horário específico dificultaria?
05/08/2020 10:22 - Vanessa Trindade: Mas Jorge, o CMDPD não tem comissão de fiscalização. Quem 
irá apontar estes estabelecimentos?
05/08/2020 10:22 - Jorge Nunes: Concordo Ângela.
05/08/2020 10:24 - Rita de Fátima: Fazer um ofício e encaminhar para o Gestor pedindo explicação 
sobre as medidas que o município está tomando em relação ao deficiente nesse momento crítico.
Concordam?
05/08/2020 10:25 - Érica: Temos que lembrar que mt responsável , que representa e respondem pela 
pessoa com deficiência ..tem dificuldade com relação a  agendamento de horário
05/08/2020 10:25 - Leonardo: Vanessa, so para informação, independentemente de ter comissão 
específica, cabe ao conselheiros junto con a presidente fiscalizar e encaminha relatório de fiscalização 
para os órgãos competentes.
05/08/2020 10:25 - Leonardo: Concordo
05/08/2020 10:25 - Vanessa Trindade: Que gestor?
05/08/2020 10:26 - Angela Pestalozzi: Concordo
05/08/2020 10:26 - Marilda Pires: Concordo
05/08/2020 10:29 - Rita de Fátima: Gente eu fiz 2 propostas.
1- fazer ofício informando os estabelecimento do descumprimento da lei.
 2-solicitar ao prefeito pedindo explicação sobre esse momento crítico x PCD
05/08/2020 10:29 - Leonardo: Concordo com os dois.
05/08/2020 10:30 - Marilda Pires: Concordo com os 2 tbm.
05/08/2020 10:30 - Vanessa Trindade: Então todos os Conselheiros irão apontar estes estabelecimentos
05/08/2020 10:31 - Rita de Fátima: Sabemos onde devemos entregar, pois fizemos reunião com todos 
os bancos e a associação comercial.
05/08/2020 10:31 - Marilda Pires: Mas uma pergunta,essa pessoas com deficiência estavam na fila no 
horário de expediente bancário  ou chegaram cedo nas filas por causa do auxílio emergencial?
05/08/2020 10:32 - Angela Pestalozzi: Concordo com os 2
05/08/2020 10:32 - Vanessa Trindade: Esqueci a interrogação. Era uma pergunta relacionada ao que 
Leonardo disse, da não necessidade de Comissão
05/08/2020 10:32 - Rita de Fátima: Marilda, o Governo tem que cumprir a Lei, independente do 
momento, eu sou deficiente o ano inteiro 24 horas por dia.
05/08/2020 10:33 - Vanessa Trindade: Marilda, independente do motivo, a fila foi a mesma. Eu TB vi 
vídeos de outros municípios
05/08/2020 10:33 - Érica: Concordo
05/08/2020 10:33 - Vanessa Trindade: Mas acho que para notificação é preciso dia, hora e local do 
direito violado em tela
05/08/2020 10:34 - Rita de Fátima: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 10:35 - Marilda Pires: Sim,mas se tem prioridade pq madrugar nas filas???Esse é  meu 



questionamento,longe de mim questionar a deficiência.
05/08/2020 10:35 - Jorge Nunes: Em relação a este assunto, penso que este ofício tem de ser para os 
estabelecimentos que nao estão cumprindo a lei.
05/08/2020 10:36 - Renata Borges: Concordo,Jorge.
05/08/2020 10:37 - Vanessa Trindade: Quais estabelecimentos, Jorge? Com base em que dado?
05/08/2020 10:37 - Rita de Fátima: Marilda, não questinei vc não amiga, longe disso.
05/08/2020 10:37 - Marilda Pires: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 10:38 - Marilda Pires: Eu entendi rsrs.
05/08/2020 10:38 - Jorge Nunes: Vamos votar?
05/08/2020 10:38 - Rita de Fátima: E porque Marilda eles não tem prioridade não, e  fila única
05/08/2020 10:38 - Renata Borges: Concordo,Marilda.
05/08/2020 10:39 - Rita de Fátima: Vamos votar nas propostas, ou vcs tem mais algumas propostas?
05/08/2020 10:42 - Leonardo: Na minha visão podemos votar.
Eu voto *sim* para todas as propostos colocadas acima
05/08/2020 10:42 - Vanessa Trindade: Votem sobre Ofício pro Prefeito. Pq pros estabelecimentos ainda 
não ficou claro
05/08/2020 10:44 - Leonardo: Ok. Voto sim.
05/08/2020 10:44 - Renata Borges: Mas o item 1 da pauta é justamente sobre isso.
05/08/2020 10:44 - Rita de Fátima: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 10:46 - Leonardo: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 10:47 - Vanessa Trindade: Então seria pra cada banco (Itaú, Caixa, Banco do Brasil, 
Bradesco e Santander) e para Associação do comércio?
05/08/2020 10:47 - Rita de Fátima: Obrigada Leonardo
05/08/2020 10:48 - Jorge Nunes: Voto enviar ofício somente para os estabelecimentos.
05/08/2020 10:49 - Renata Borges: Voto enviar ofício somente para os estabelecimentos.
05/08/2020 10:50 - Marilda Pires: Eu tbm
05/08/2020 10:51 - Jorge Nunes: Esses mesmos, Vanessa.
05/08/2020 10:51 - Rita de Fátima: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 10:51 - Viviane Saude:  👍👍🏻
05/08/2020 10:51 - Andrea Portugal: voto na proposta 1
05/08/2020 10:53 - Viviane Saude: Ok
05/08/2020 10:54 - Leonardo: É  isso, se observar os boletim oficial, e generalizado mesmo.
05/08/2020 10:54 - Jorge Nunes: Alguém mais ou podemos passar para o outro tema
05/08/2020 10:56 - Rita de Fátima: Podemos dar seguimento Vanessa?
05/08/2020 10:56 - Vanessa Trindade: Só tem 3 votos
05/08/2020 10:56 - Vanessa Trindade: Aliás, cinco
05/08/2020 10:59 - Rita de Fátima: Vanessa tem oito Conselheiros presentes, ou tem mais alguém?
05/08/2020 10:59 - Vanessa Trindade: Jorge, Andrea, Viviane, Renata e Leonardo votaram em oficio 
somente pra associação do comércio?!
05/08/2020 11:00 - Leonardo: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:00 - Rita de Fátima: SÓ poderão votar quem estar presente na reunião
05/08/2020 11:01 - Leonardo: Nao eu votei em todos os encaminhamentos
05/08/2020 11:01 - Leonardo: Todos os ofícios
05/08/2020 11:02 - Vanessa Trindade: Marilda foi a única que não votou? Contei 7 participantes, Rita
05/08/2020 11:02 - Angela Pestalozzi: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:02 - Marilda Pires: Eu votei sim
05/08/2020 11:02 - Angela Pestalozzi: Volto sim p os 2
05/08/2020 11:03 - Vanessa Trindade: Nos dois item ou só pros estabelecimentos
 (associação do comércio)?
05/08/2020 11:03 - Marilda Pires: Comércio



05/08/2020 11:04 - Vanessa Trindade: Então Jorge, Andrea, Viviane, Renata e Marilda votaram em 
oficio somente pra associação do comércio, já Rita, Leonardo e Angela pra associação e pro Prefeito. 
Certo?!
05/08/2020 11:04 - Angela Pestalozzi: Certo
05/08/2020 11:06 - Vanessa Trindade: Então foi votado por oficio somente pra associação do comércio
05/08/2020 11:06 - Rita de Fátima: Temos uma hora discutindo um assunto é muito tempo.
05/08/2020 11:07 - Jorge Nunes: Associação do comércio e bancos.
05/08/2020 11:07 - Rita de Fátima: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:08 - Érica: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:09 - Rita de Fátima: Obrigada Erika
05/08/2020 11:09 - Vanessa Trindade: O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(CMDPD) vem por meio deste informar que recebeu diversas denúncias a respeito do descumprimento 
da prioridade de pessoas com deficiência nas filas de bancos e estabelecimentos. Aguardamos um 
retorno por ofício ou pelo e-mail seas.cmdpd@angra.rj.gov.br sobre a situação apresentada e as 
providências tomadas
05/08/2020 11:09 - Vanessa Trindade: Pode ser assim?
05/08/2020 11:09 - Rita de Fátima: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:10 - Rita de Fátima: Fazer o ofício depois da reunião pode ser?
05/08/2020 11:11 - Vanessa Trindade: Para associação do comércio e para os bancos, mesmo com o 
voto da Érica para os dois, foi a proposta vencedora
05/08/2020 11:11 - Rita de Fátima: Fazer ofícios após o término desta reunião por favor.
05/08/2020 11:11 - Jorge Nunes: Para mim, está ótimo, Vanessa.
05/08/2020 11:12 - Vanessa Trindade: Passando para a Segunda Pauta: Acesso a Educação inclusiva 
limitado ou insuficiente
05/08/2020 11:12 - Rita de Fátima: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:13 - Vanessa Trindade: Alguém sabe se isso foi discutido no Conselho de Educação?
05/08/2020 11:14 - Renata Borges: Vou explicar minha situação: faço parte do grupo de risco para 
Covid 19. Então, desde março estou trabalhando em casa.
05/08/2020 11:16 - Renata Borges: A minha função ficou mais generalista,mas continuo na equipe da 
Educação Especial. Apenas não tenho dados muito específicos, desculpem.
05/08/2020 11:16 - Vanessa Trindade: Fui informada que o presidente chama-se Luiz e agora está em 
reunião, mas estará na sede do conselho hoje a tarde, que agora se mudou para ao lado do Ministério do
Trabalho, telefone 33671369
05/08/2020 11:17 - Miquilina: Estou num horário vago e acompanhando as falas
05/08/2020 11:17 - Jorge Nunes: Penso que a Renata deve falar um pouco sobre essa questão.
05/08/2020 11:17 - Miquilina: Posso dizer sobre o que se está tentando fazer na EMES e EMDV( estou 
agora dividida nessas duas escolas)
05/08/2020 11:17 - Rita de Fátima: A Erika questionou quanto a falta de material impresso para os 
deficientes
05/08/2020 11:18 - Rita de Fátima: Gostaria que ele se pronunciasse aqui
05/08/2020 11:18 - Miquilina: Estamos tentando adequar as necessidades dos alunos e os meios das 
atividades chegarem a eles
05/08/2020 11:19 - Vanessa Trindade: As atividades que o CAP vem realizando foram deixadas neste 
grupo dia 03/08
05/08/2020 11:19 - Rita de Fátima: Segunda a Lucinda SÓ tem um profissional trabalhando nesse site e
estão tentando preparar outros profissionais para dar conta dessa demanda
05/08/2020 11:19 - Miquilina: Inclusive o trabalho que estou realizando é justamente para saber a 
realidade de cada um, incluindo as questões de acessibilidade, sociais, de saúde etc
05/08/2020 11:20 - Renata Borges: Isso mesmo. A demanda está sendo separada em anos iniciais e 
finais para que seja mais abrangente.



05/08/2020 11:20 - Miquilina: Nestas Unidades especiais não estamos nos detendo só ao meio da 
PLATAFORMA
05/08/2020 11:20 - Rita de Fátima: As mães que tem filhos com deficiência,  também tem problema em
manter os filhos presos a telas de computadores para estudar
05/08/2020 11:21 - Érica: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:21 - Renata Borges: As escolas sendo especiais ou regulares estão fazendo coordenações
para adaptação de material é ensino colaborativo.
05/08/2020 11:21 - Vanessa Trindade: Erica, por escrito por favor
05/08/2020 11:22 - Érica: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:22 - Érica: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:23 - Vanessa Trindade: Os áudios não vão entrar em ATA
05/08/2020 11:24 - Leonardo: Acho que pode transcrever a fala da conselheira Vanessa devido a 
dificuldade dela..
05/08/2020 11:24 - Marilda Pires: No caso dos autistas confesso que não  sei como estão  
procedendo,me afastei um pouco dos grupos devido ao vírus que me deu muita dor de cabeça e fica 
difícil  ficar no celular.
A Utd Tea está  fazendo vídeos para as mães  trabalharem com os filhos ,vídeos  de brincadeiras com 
matetrias  adaptados.,mas bem pouco agora na Regular nada a declarar
05/08/2020 11:24 - Renata Borges: Érica, seu filho frequenta algum AEE?
05/08/2020 11:24 - Érica: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:25 - Rita de Fátima: Vanessa transcreve o áudio da Erika por favor
05/08/2020 11:26 - Vanessa Trindade: Toda a fala não será possível
05/08/2020 11:26 - Vanessa Trindade: Podem resumir aqui o conteúdo por gentileza
05/08/2020 11:26 - Renata Borges: O contato dos professores de AEE não se limita a plataforma. Como
a Marilda escreveu,estão via Whatsapp com as famílias
05/08/2020 11:27 - Marilda Pires: Face tbm.
05/08/2020 11:27 - Renata Borges: Na plataforma existem vídeos de fonoaudiólogos e psicólogos para 
orientação familiar.
05/08/2020 11:27 - Renata Borges: Isso.
05/08/2020 11:27 - Érica: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:28 - Rita de Fátima: Está faltando comunicação da Educação com os alunos ou 
responsáveis.?
05/08/2020 11:28 - Vanessa Trindade: Como sabem, durante a Pandemia estou trabalhando no CRAS 
Centro de segunda a sexta de 8:30 as 17 horas e algumas vezes na Ilha Grande, assim gostaria de 
concluir hoje mesmo os encaminhamentos, pois não sei quando terei tempo novamente
05/08/2020 11:30 - Vanessa Trindade: Qual a proposta para esta Segunda Pauta por gentileza?!
05/08/2020 11:30 - Renata Borges: Se ele é dos anos finais,são os próprios professores que estão 
elaborando as atividades. Pelo que entendi,ele não frequenta nenhum AEE do município. É isso? Qual é
a deficiência dele,
05/08/2020 11:30 - Renata Borges: ?
05/08/2020 11:33 - Jorge Nunes: Precisamos solicitar a Educação, oficialmente, o que a Secretaria vem 
fazendo com relação a isso e suas estratégias para tornar realmente inclusivo estes conteúdos escolares 
e como estes vão chegar os alunos com deficiência.
05/08/2020 11:33 - Érica: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:33 - Rita de Fátima: Temos vários agravantes na questão da Educacao inclusiva. 
1- os pais não estão tendo acesso aos materiais impressos.
2-Dificuldades em acompamhar Aulas On-line.
3-muitas famílias não tem internet e não sabem ensinar seus filhos pois não são professores 
nemmonitotes.
05/08/2020 11:34 - Vanessa Trindade: Estarei secretariando este grupo do CMDPD somente nesta data, 



a princípio. Ok?
05/08/2020 11:34 - Rita de Fátima: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:34 - Érica: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:36 - Jorge Nunes: Por favor, Herica digita para que possamos fazer a ata, obrigado.
05/08/2020 11:37 - Érica: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:37 - Renata Borges: O professor de AEE,através do ensino colaborativo,auxilia o 
professor do regular na adaptação curricular. Mas como seu filho não frequenta AEE,as questões 
específicas dele o professor AEE não tem como auxiliar.
05/08/2020 11:37 - Renata Borges: E nem entrar em contato com ele,para um trabalho mais próximo.
05/08/2020 11:38 - Érica: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:38 - Vanessa Trindade: Sugestão: pular esta Pauta para aguardar a participação da Érica 
por escrito nesta Pauta
05/08/2020 11:39 - Angela Pestalozzi: Todos os alunos da Pestalozzi  estão  tendo atendimento remoto.
05/08/2020 11:39 - Angela Pestalozzi: Alguns com kits impressos
05/08/2020 11:39 - Leonardo: Minha porposta e enviar oficio a secretaria de educação solicitando o 
acolhimento do estudante e sua família, com atenção ao seu contexto e necessidades específicas 
2 priorizar a conexão, o bem-estar e as possibilidades de cada família em lugar de volume de conteúdo
3 não fazer diferenciação entre o que a turma está aprendendo e o que será ofertado aos estudantes com 
deficiência, e garantir que as ferramentas digitais ou físicas propostas sejam acessíveis a todos.
05/08/2020 11:40 - Andrea Portugal: Não concordo
05/08/2020 11:40 - Rita de Fátima: De acordo.
05/08/2020 11:40 - Renata Borges: A escola tem autonomia para elaborar a adaptação curricular de 
cada aluno.
05/08/2020 11:41 - Viviane Saude: Concordo.
05/08/2020 11:41 - Rita de Fátima: Todos votando na proposta por favor?
05/08/2020 11:41 - Érica: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:41 - Rita de Fátima: Não vai pular a pauta
05/08/2020 11:41 - Rita de Fátima: Vamos votar
05/08/2020 11:42 - Jorge Nunes: Concordo.
05/08/2020 11:42 - Vanessa Trindade: Vocês não vão levar a discussão para o Conselho de Educação 
então?!
05/08/2020 11:42 - Rita de Fátima: Sim fazemos parte do fórum de educação inclusiva.
05/08/2020 11:43 - Érica: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:44 - Rita de Fátima: Fazer um ofício para o fórum de educação pedindo esclarecimento 
quanto a educação inclusiva nesse momento.
05/08/2020 11:45 - Vanessa Trindade: Onde é este Fórum?
05/08/2020 11:46 - Leonardo: Concordo
05/08/2020 11:46 - Renata Borges: As orientações estão na plataforma Projeto Apoiar.
05/08/2020 11:47 - Jorge Nunes: Pessoal, a minha internet está começando a oscilar, talvez não consiga
continuar.
05/08/2020 11:48 - Érica: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 11:49 - Rita de Fátima: Vamos votar na proposta, por favor?
05/08/2020 11:49 - Marilda Pires: Tbm concordo
05/08/2020
 11:50 - Rita de Fátima: Vamos votar por favor
05/08/2020 11:50 - Rita de Fátima: Temos três votos.
1-Leo
2-Rita
3-Erika. 
Quem mais?



05/08/2020 11:51 - Vanessa Trindade: Quem concorda com a porposta de Leonardo de enviar oficio a 
Secretaria Municipal de Educação, como por exemplo:

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) vem por meio deste solicitar 
o acolhimento do estudante com deficiência, assim como sua família, com atenção ao seu contexto e 
necessidades específicas, priorizando a conexão, o bem-estar e as possibilidades de cada família (em 
lugar de volume de conteúdo) e ainda não fazendo diferenciação entre o que o restante da turma está 
aprendendo e o que está sendo ofertado aos estudantes com deficiência, e garantindo ainda que as 
ferramentas digitais ou físicas propostas sejam acessíveis a todos.
Aguardamos um retorno sobre esta situação e providências por ofício ou pelo e-mail 
seas.cmdpd@angra.rj.gov.br
05/08/2020 11:51 - Marilda Pires: Eu votei sim
05/08/2020 11:52 - Andrea Portugal: concordo com a proposta
05/08/2020 11:52 - Rita de Fátima: 4-Marilda 
5-Jorge
6-viviane
05/08/2020 11:52 - Leonardo: Sim
05/08/2020 11:52 - Vanessa Trindade: 7- Andrea
05/08/2020 11:52 - Rita de Fátima: Temos 6 votos favoráveis a proposta ok.
05/08/2020 11:53 - Rita de Fátima: 7 com a Andreia.
05/08/2020 11:53 - Jorge Nunes: Concordo com a proposta do Léo.
05/08/2020 11:53 - Vanessa Trindade: Além da Secretaria de Educação, mais algum lugar?
05/08/2020 11:53 - Vanessa Trindade: Unânime então
05/08/2020 11:53 - Rita de Fátima: Aprovada à proposta do Leonardo.
05/08/2020 11:53 - Vanessa Trindade: Conselho ou Fórum de Educação? Eu só conheço o conselho
05/08/2020 11:53 - Rita de Fátima: O ficio será feito depois .
05/08/2020 11:53 - Rita de Fátima: Conselho.
05/08/2020 11:54 - Vanessa Trindade: Preciso do endereço do Fórum ainda hoje, como expliquei
05/08/2020 11:54 - Vanessa Trindade: OK
05/08/2020 11:54 - Jorge Nunes: Por enquanto estou aqui
05/08/2020 11:54 - Vanessa Trindade: Vai para o conselho de educação também então
05/08/2020 11:54 - Vanessa Trindade: Terceira Pauta: *A dificuldade de acesso de PCDs aos 
profissionais de saúde  (médicos)* A minha pergunta é a mesma da Pauta anterior. A situação foi levada
para o Conselho de Saúde? Porque parece que a atenção básica de saúde não está funcionando mais
05/08/2020 11:55 - Rita de Fátima: Não temos Clínico na rede pública
05/08/2020 11:55 - Rita de Fátima: Não temos ortopedista nem outras especialidades
05/08/2020 11:56 - Rita de Fátima: Não temos Fono, fisioterapia e psicólogo atendo
05/08/2020 11:56 - Vanessa Trindade: Lembrando que o CMDPD já havia feito oficio apontando a falta
de diversos especialistas, e nunca obtivemos resposta da Secretaria de Saúde
05/08/2020 11:57 - Rita de Fátima: Conversamos com a Viviane e com a atenção primária.
05/08/2020 11:57 - Rita de Fátima: Mais não enviamos ofício.Podemos fazer agora.
05/08/2020 11:58 - Marilda Pires: A atenção  agora é  ao Covid,ninguém tem outras doenças,.
Na questão  da saúde mental o Capsi está  de parabéns  com os assistidos, não  tem terapias em grupo 
mas está  tendo todo apoio  clínico  online.
05/08/2020 11:58 - Rita de Fátima: Falta medicamentos e insumos.
05/08/2020 12:00 - Marilda Pires: Os medicamentos estão  com receitas online e o que tem na rede o 
Capsi pega e envia para as famílias.
05/08/2020 12:00 - Leonardo: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 12:00 - Marilda Pires: Consultas online tbm com o psiquiatra.
05/08/2020 12:00 - Viviane Saude: A pandemia agravou a situação no município. 



Reforço que de acordo com os dados fornecidos pela atenção básica temos 98% de cobertura de saúde 
da família.
05/08/2020 12:01 - Rita de Fátima: Proposta.

Fazer um ofício convidando o secretário de saúde para uma reunião com a nossa comissão 
2-levar esse assunto como pauta para próxima reunião do Conselho de saúde.
3- solicitar a atenção primária lista de clínico que possa atender o Deficiente e local de atendimento.
05/08/2020 12:02 - Viviane Saude: No momento já um movimento para cobrir as unidades básicas com
os profissionais que faltam.
05/08/2020 12:02 - Viviane Saude: Perfeito Rita!
05/08/2020 12:03 - Marilda Pires: Concordo.
05/08/2020 12:03 - Viviane Saude: Reforço que enquanto estivermos com estado de pandemia 
decretado, os serviços estão nesse novo normal.
05/08/2020 12:03 - Rita de Fátima: JÁ tem votos na proposta?
05/08/2020 12:03 - Vanessa Trindade: Vale ressaltar que também solicitamos um mapeamento das 
principais necessidades no trâmite do BPC, e também não obtivemos resposta (Ofício 
093/2019/CMDPD) em 11/10/2019
05/08/2020 12:04 - Rita de Fátima: Vamos votar ou tem outras propostas?
05/08/2020 12:04 - Renata Borges: Concordo
05/08/2020 12:04 - Viviane Saude: Reforço que temos profissionais, mas muitos afastados pela 
pandemia.
05/08/2020 12:04 - Érica: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 12:05 - Rita de Fátima: 1-Viviane.
2-Marilda
3-Rita
4-Renata
05/08/2020 12:05 - Andrea Portugal: eu votei tb
05/08/2020 12:06 - Rita de Fátima: 5- Andreia
05/08/2020 12:06 - Rita de Fátima: Temos 5 votos favoráveis.
05/08/2020 12:06 - Leonardo: Concordo
05/08/2020 12:06 - Érica: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 12:06 - Rita de Fátima: De seu voto Erika.
05/08/2020 12:07 - Rita de Fátima: 6-Leonardo
05/08/2020 12:07 - Érica: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 12:07 - Rita de Fátima: Temos seis votos favoráveis as propostas.
05/08/2020 12:09 - Rita de Fátima: Lembrando que tem que ter atendimento do melhor em casa para o 
deficiente acamado ou impossibilitado de chegar as ESFS
Conforme lei do SUS.
05/08/2020 12:09 - Vanessa Trindade: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 12:10 - Vanessa Trindade: O CMDPD pode pedir resposta sobre o oficio 045/2019 de 
03/06/2019 que já apontava a falta de diversos especialistas, que se agravou durante a pandemia
05/08/2020 12:11 - Rita de Fátima: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 12:11 - Vanessa Trindade: E também requisitando resposta sobre esse ofício, que havíamos 
pedido até 31/10
05/08/2020 12:12 - Vanessa Trindade: Rita, essa figura é a postagem do antigo Ofício
05/08/2020 12:13 - Vanessa Trindade: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 12:13 - Vanessa Trindade: Essa também  👆
05/08/2020 12:15 - Rita de Fátima: Vamos fazer nossos ofícios independentes dos que foram enviados 
em datas posteriores.
05/08/2020 12:15 - Vanessa Trindade: Sugiro um ofício só, cobrando estas respostas e ainda 



considerando dentista etc.
05/08/2020 12:15 - Rita de Fátima: Não
05/08/2020 12:16 - Vanessa Trindade: Se não citarmos os anteriores acho que não vão responder 
novamente
05/08/2020 12:16 - Vanessa Trindade: Mas, vocês decidem
05/08/2020 12:18 - Rita de Fátima: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 12:20 - Viviane Saude: Odontologia  especializada
05/08/2020 12:20 - Leonardo: Vou prescisar me ausentar apartir de agora conselheiros, peço  desculpas.
05/08/2020 12:20 - Vanessa Trindade: Convidar o Secretário pra reunião do CMDPD? Que dia e hora?
05/08/2020 12:20 - Leonardo: Rita atenção primária Dra, Lígia.
05/08/2020 12:21 - Viviane Saude: Verdade Rita!
05/08/2020 12:22 - Rita de Fátima: Não Vanessa.somente a comissão do Conselho.reunião presencial 
são somente 5 pessoas pode fazer usando mascaras
05/08/2020 12:22 - Rita de Fátima: Extraordinária com o secretário de saúde.
05/08/2020 12:22 - Viviane Saude: Solicitar que o município desenvolva estratégias de enfrentamento 
para essas situações.
05/08/2020 12:22 - Rita de Fátima: Sim.
05/08/2020 12:23 - Rita de Fátima: Que seja criado um fluxo de atendimento a esse público.
05/08/2020 12:23 - Viviane Saude: Perfeito!
05/08/2020 12:23 - Vanessa Trindade: Até 7/08 o Decreto 11.700 de 23/07/2020, que prorroga o 
Decreto 11.671 de 23/06/2020 impede reunioes presenciais de qualquer tipo
05/08/2020 12:24 - Vanessa Trindade: Certamente 8/08 o Prefeito irá sancionar novo decreto
05/08/2020 12:24 - Érica: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 12:24 - Rita de Fátima: Estamos reunindo as comissões de saude
05/08/2020 12:25 - Vanessa Trindade: Então o Ofício solicitará reunião sem definir forma, data e local?
05/08/2020 12:26 - Rita de Fátima: A reunião pode ser na nossa sala Vanessa.
05/08/2020 12:26 - Viviane Saude: Verdade Marilda! A Pestalozzi realiza um excelente trabalho! E é 
SUS!
05/08/2020 12:27 - Viviane Saude: Ops Erika
05/08/2020 12:27 - Vanessa Trindade: A nossa sala não está disponível para reuniões
05/08/2020 12:27 - Rita de Fátima: Depois eu decido o local.
05/08/2020 12:27 - Vanessa Trindade: A sala dos conselhos está cedida para atendimentos da 
Turisangra com vale alimentação
05/08/2020 12:28 - Andrea Portugal: Pessoal Vou precisar sair da reunião. 
Peço licença.
05/08/2020 12:28 - Viviane Saude: https://forms.gle/Zsp13nMsLS4auC7n9
05/08/2020 12:29 - Rita de Fátima: Vamos encerrar essa reunião agradecendo todos pela paciência e 
Compreensão uns para com os outros, pois estamos aprendendo a viver e nos adaptarmos a momentos 
difíceis.
Todos de acordo em encerrar?
05/08/2020 12:30 - Érica: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 12:30 - Marilda Pires: Sim,boa tarde.
05/08/2020 12:30 - Renata Borges: Sim. Um abraço virtual a todos.
05/08/2020 12:31 - Marilda Pires: <Arquivo de mídia oculto>
05/08/2020 12:31 - Rita de Fátima: Um abraço a todos.
05/08/2020 12:31 - Vanessa Trindade: Não entendi os ofícios da saúde
05/08/2020 12:31 - Vanessa Trindade: Nem a votação
05/08/2020 12:32 - Vanessa Trindade: Por gentileza alguém pode repetir?
05/08/2020 12:32 - Viviane Saude: Ótimo!
05/08/2020 12:33 - Rita de Fátima: <Arquivo de mídia oculto>



05/08/2020 12:33 - Niltomar: Boa tarde gente cheguei agora perdão não tive como chegar antes.
Um imprevisto
05/08/2020 12:33 - Niltomar: Vou lê tudo o que foi passado e acordado
05/08/2020 12:35 - Vanessa Trindade: Os 6 votos aprovam estas três Proposta da Rita. Certo?
05/08/2020 12:36 - Vanessa Trindade:  Repetindo: Fazer um ofício convidando o secretário de saúde 
para uma reunião com a comissão de trabalho do CMDPD
2-levar esse assunto como pauta para próxima reunião do Conselho de saúde.
3- solicitar a atenção primária lista de clínico que possa atender o Deficiente e local de atendimento.
05/08/2020 12:36 - Vanessa Trindade: Então será apenas um ofício, ok?
05/08/2020 12:37 - Vanessa Trindade: Obrigada a todos os participantes!
05/08/2020 12:37 - Rita de Fátima: Tudo que esta relacinado a saúde e importante.e será levado 
como pauta para a próxima reunião no Conselho de saúde.”

Encaminhamentos:

Os conselheiros deliberam, em maioria,  por oficios para os Bancos e para Associação do

Comércio, sobre o não cumprimento da prioridade das filas para pessoas com deficiência.

Os  conselheiros  deliberam,  em  unanimidade,  por  oficios  para  a  Secretaria  de  Saúde

solicitando reunião para apontar as demandas das pessoas com deficiência no município.

____________________________          _____________________________
        Presidente do CMDPD     Secretária do CMDPD  


