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

Data: 11 de novembro de 2021

Horário de início: 14h

Horário de término: 16h30min

Local:  Sala  dos  Conselhos  da Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social  e  Promoção  da

Cidadania,  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:

- Karla Ribeiro de Lima (Secretaria Municipal de Saúde)

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

 (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer)

Conselheiros da sociedade civil do CMDPD participantes:

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

- Eni Maria Santiago (Associação Pestalozzi)

- 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:

- Aécio Ramalho de Alcântara (Associação de Surdos do Município de Angra dos Reis - ASMAR)

- André dos Santos Prates (professor do Projeto ParaBravaa)

- Angela Hofsteede (Projeto ParaBravaa)

- Miquilina Maria Figueiredo Ribeiro (Escola Municipal de Surdos)

- Sirlene dos Santos (Escola Municipal de Surdos)

- Cideria R. Alves (Escola Municipal de Surdos)

- Itauana Alves dos Santos  (filha e acompanhante de Cideria – Escola de Surdos)

- Ivete Rodrigues Alves Martins (Associação Pestalozzi)

- Jorge Souza de Freitas (professor do Projeto ParaBravaa)

- Paulo Roberto O. de Andrade (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade)

- Silvana Libório dos Santos (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade) 

-  Camila  Lins  Galisa  Alves  (Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social  e  Promoção  da

Cidadania – Central de Intérpretes)

-  Thayane  Camilo  de  Oliveira  (Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social  e  Promoção  da

Cidadania – Central de Intérpretes)



134

- Paulo José Siqueira – Usuário do CRAS Monsuaba

- Claudia Regina da Costa Siqueira – mãe de Paulo José (CRAS Monsuaba)

- João Paulo Siqueira - pai de Paulo José (CRAS Monsuaba)

-  Luciana A.  Gomes Henriques (Secretaria  Municipal  de Desenvolvimento  Social  e  Promoção da

Cidadania – Sala dos Conselhos)

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

Cidadania – Sala dos Conselhos)

- Júlio Cesar de Almeida Pessoa Ramos (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE –

de Angra dos Reis)

Pauta:

1ª. Retorno da reunião de uma Comissão desse Conselho com a técnica da Agência do INSS de 

Angra dos Reis sobre o BPC;  

2ª. Apresentação do Projeto ParaBravaa, recém-iniciado em Angra dos Reis, que se destina a 

atividades de canoagem para pessoas com deficiência; 

3ª. Deliberação sobre a entidade a ocupar o novo assento desse Conselho. 

Assuntos discutidos /tratados:

A Presidente Rita dos Santos dá início à Reunião em primeira chamada, às quatorze horas, pela

Segunda Pauta. Ângela Hofsteede, membro do Projeto ParaBravaa, distribui cópias do mesmo para

leitura e discussão. André dos Santos Prates, professor da equipe, explica se tratar de um Projeto de

Paracanoagem, envolvendo pessoas com deficiência a partir dos dezesseis anos. Miquilina Ribeiro

pergunta se os surdos estão sendo contemplados, ao que ele responde que, no momento, vem sendo

atendidos  apenas  deficientes  físicos,  mas  existe  a  intenção  de  incluir  deficientes  visuais  e,

futuramente, outros tipos de deficiência, precisando, para tanto, de melhor estruturação. Miquilina

também lembra dos autistas, e André informa que ficou selada uma parceria com a gestão municipal

da assistência social para atendê-los a partir do próximo ano. Segundo ele, o foco do trabalho é a

formação de atletas, porém, também está aberto aos que não se enquadram nesse perfil, ou que não

queiram fazer da atividade uma prática esportiva de competição. Miquilina pontua a importância do

município implementar ações que incluam as pessoas cegas, sobretudo aquelas que adquiriram a

cegueira  na  vida  adulta,  uma  vez  que  a  canoagem  ajuda  a  trabalhar  o  equilíbrio  físico,  tanto

demandado por esse público.  Ângela Hofsteede  aproveita o ensejo para informar que a Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Social tem planejado para o ano que vem a inserção da Canoagem no

Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  (SCFV),  atendendo  diversos  tipos  de

deficiência, independente do interesse pessoal do usuário por se tornar atleta. Passa-se à Primeira

Pauta,  e  a  Presidente  Rita  dos  Santos  levanta  as  dificuldades  do  atendimento  virtual  do  INSS,

conforme a nova lei em vigor. Ela faz a leitura da Ata da Reunião promovida pela equipe do INSS de
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Angra dos Reis, em 24/09/2021, no Auditório da Defesa Civil, para tratar do assunto. Os participantes

da presente Reunião Ordinária levantam, ainda, o problema da demora para a concessão do BPC,

erros do sistema, falta de esclarecimentos sobre o andamento dos processos, quadro reduzido de

profissionais, acarretando na ausência de um técnico no atendimento, adiando constantemente a data

das  perícias  etc.  O  Vice-Presidente  Jorge  Nunes  propõe  que  seja  feito  um  cadastro  por  esse

Conselho, dos usuários que têm enfrentado tais dificuldades, a fim de elaborar um documento de

denúncia coletiva ao M.P. A conselheira Marilda de Oliveira observa que a ideia do cadastro pode

funcionar como um meio de constranger e expor o usuário, além de se correr o risco do mesmo vir a

desistir, na medida em que alcance o Benefício já requerido. A Presidente Rita sugere um Ofício ao

M.P., sem mencionar nomes de usuários, e põe em votação ambas as propostas, sendo aprovada

essa última. Segue-se à Terceira Pauta, e apenas a Associação dos Surdos do Município de Angra

dos Reis (ASMAR)  se faz presente, com o interesse de ocupar o novo assento criado pela Lei Nº

3.983, de 13 de Setembro de 2021. O Vice-Presidente Jorge Nunes comunica do e-mail enviado por

esse  Conselho  em  09/11/2021,  à  entidade  denominada  “Acessibilidade  Angra  Eficiente  (AAE)”,

convidando-a  a  participar  dessa  Assembleia  para  concorrer  à  referida  vaga.  Entretanto,  como a

mesma não compareceu a esse pleito, fica eleita a ASMAR para a composição da Sociedade Civil do

CMDPD.                

Encaminhamentos:

Miquilina  Ribeiro  sugere  a  convocação  do  Secretário  Executivo  de  Esporte  e  Lazer  na  próxima

Reunião Ordinária desse Conselho, com o objetivo de apresentar o que sem sendo planejado por

essa Secretaria,  no que tange às atividades esportivas,  para as pessoas com diferentes tipos de

deficiência. 

A  Presidente  Rita  dos  Santos  decide  elaborar  um  Ofício  à  Superintendência  de  Segurança,

Transporte e Trânsito, solicitando a liberação das vagas de estacionamento na Praia do Anil, para

facilitar o acesso e circulação do Projeto ParaBravaa, cuja base de funcionamento tem sido aquela

localidade.   

A  Plenária  dessa  Reunião  Ordinária  decide  elaborar  um  Ofício  ao  Ministério  Público  Federal,

chamando a atenção para a necessidade em garantir o atendimento presencial, com qualidade, às

pessoas com deficiência que procuram pela Agência do INSS de Angra dos Reis, além de denunciar

os problemas e dificuldades que elas têm enfrentado, conforme discutidos acima, com o objetivo de

uma Ação Civil Pública.  

____________________________          _____________________________
        Presidente do CMDPD     Secretária do CMDPD  


