ATA da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Data: 16 de janeiro de 2020
Horário de início: 14h15 min
Horário de término: 16h
Local: Teatro Municipal, situada à Praça Guarda Marinha Greenhalgh, s/n, bairro São Bento,
Angra dos Reis /RJ.
Conselheiros governamentais do CMDPD presentes:
Fabiano Vanderlei Leite (Secretaria Executiva de Esporte e Lazer)
Luciane de Carvalho (Instituto de Meio Ambiente de Angra dos Reis - IMAAR)
Moacir Moreira Saraiva (Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio)
Vanessa Davies Sampaio da Silva (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Promoção
da Cidadania – SDSP)
Viviane Dexheimer Mokodsi (Secretaria Municipal de Saúde)
Conselheiros da sociedade civil do CMDPD presentes:
Adriana C. Damázio (Comissão de Divulgação do Autismo - CDA)
Bethânia Neves Sampaio Coelho (Trabalhador do Setor)
Érica da N. Santos (Associação Pestalozzi de Angra dos Reis)
Jorge Luís da Silva Nunes (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais – APADEV)
Leomarquia Gonçalves da Silva Libório (Trabalhador do Setor)

Demais participantes:
Emanuel Oliveira do Nascimento (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Promoção da
Cidadania – Sala dos Conselhos)
Marcele Santos (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania
Miquilina Maria Figueiredo Ribeiro (Escola Municipal de Educação de Surdos – EMES)
Vanessa Trindade Teixeira (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Promoção da
Cidadania – Sala dos Conselhos)
Pauta:
1ª. Planejamento das Pré-Conferências e da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência;
2ª. Proposta de possibilidade de mudança de assento do CMDPD do Instituto de Meio Ambiente
de Angra dos Reis (IMAAR) para Secretaria Executiva de Obras.

Assuntos discutidos /tratados:
O Vice-Presidente do CMDPD Jorge inicia a reunião dando a palavra para a conselheira Vanessa
Davies que informa que não será mais a coordenadora da Pessoa com deficiência e juventude,
indicando que Marcele, presente na Reunião, está em seu lugar nesta coordenadoria. Vanessa
informa ainda que continuará como conselheira. Jorge avisa que o Decreto da posse dos
conselheiros do biênio 2019 /2021 fora publicado em B.O. A primeira pauta a ser apreciada é
sobre a Conferência. Jorge diz que a Conferência Nacional acontecerá no segundo semestre, e
diante disso, após acordo com os demais conselheiros fica estabelecido que a III Conferência
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiências ocorrerá dia 29 de abril e que as préconferências deverão acontecer até o dia 31 de março, e que os relatórios destas deverão serem
entregues até o dia 1 de abril. Jorge informou que os eixos já foram estabelecidos pelo CONADE,
restando apenas o texto base. Miquilina sugere que no mês das pré-conferências não deva haver
compartimento por políticas (saúde, educação e assistência social), uma vez que os temas são
transversais, portanto todos os conselhos devem estar presentes. A participante Vanessa Trindade
propôs que hajam comissões para acompanhar as deliberações da Conferência e a participante
Miquilina diz que isso sempre foi feito. Sobre o local da realização da Conferência, pensou-se no
CEA, Colégio Naval, Escola Municipal Júlio César Laranjeiras e Igreja São José Operário em
Jacuecanga. Fica aprovada, por unanimidade, a criação da Comissão de Organização da III
Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na seguinte forma: Marcele,
Leomárquia, Jorge, Vanessa Trindade, Vanessa Davies e Rita de Fátima. Miquilina se propõe a
colaborar, assim como Bethania. Quanto à alimentação no dia da Conferência, Vanessa Davies
diz que não saberia dizer se a Secretaria de Desenvolvimento Social se comprometeria com
almoço ou somente coffee break e que verificaria com a Secretária Célia Jordão que está de férias
até 3 de fevereiro. Jorge diz que a Conferência deve ocorrer durante todo o dia e que diante disso,
caso a Secretaria não ofereça almoço o CMDPD terá que pedir doações. Miquilina diz que seria
bom que todos os profissionais que atuam com as PCDs possam participar da Conferência e que
os gestores não devem apenas abrir a Conferência e se ausentar em seguida, pois eles precisam
ficar para ouvir as demandas e para concretizá-las. Ela propõe ainda enviar para as instituições
como CRAS, escolas e etc. o resumo que trata sobre a pré-conferência (conceitos), além dos
eixos e propostas das Conferências Anteriores. É discutido ainda se seria interessante préconferências em Postos de Saúde. Vanessa Davies diz que mobilizará junto com a gerente da
Proteção Social Básica Ana Elisa (Lilica) estes encontros nos CRAS. A segunda pauta diz respeito
à substituição do IMAAR pela Secretaria de Obras, alterando assim a composição do conselho,
pois Luciane, única representante conselheira indicada desta Secretaria, trabalha no Setor de
Bem-estar animal e apesar de pretender participar do CMDPD, não lida com os PCDs. Jorge diz
que antes o Meio Ambiente tinha uma equipe de arquitetos e que, no entanto, estes foram

transferidos e atualmente estão na Secretaria de Obras e que esta é que está executando obras
municipais. Jorge cita que se reuniu com o Secretário de Obras neste mesmo dia e que este
informou que muitos processos referentes à execução de obras para acessibilidade arquitetônica,
vindos do Ministério Público vão direto para esta Secretaria como por exemplo a obra da
Biblioteca Municipal, a qual o CMDPD esteve junto com arquiteto da referida Secretaria. Ao final
chegou-se a conclusão que o melhor a fazer seria alterar a Lei e em vez de excluir o IMAAR,
acrescentar dois assentos, o da Secretaria Executiva de Obras e da entidade civil Acessibilidade
Angra Eficiente (AAE). Sem nada mais a acrescentar, eu, Leomárquia Gonçalves, 1ª Secretária do
CMDPD, presenciei a reunião e redigi esta Ata.
Informes:
Não há
Deliberações:
Fica aprovada, por unanimidade, a criação da Comissão de Organização da III Conferência
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na seguinte forma:

•

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

•

II - Leomárquia Gonçalves da Silva Libório – Trabalhadora de Setor que atende Pessoa
com Deficiência;

•

III – Marcele Santos – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Promoção da
Cidadania;

•

IV – Rita de Fátima dos Santos – Associação Angrense de Deficientes Físicos - AADEF

•

V - Vanessa Davies Sampaio da Silva – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
e Promoção da Cidadania;

•

VI – Vanessa Trindade Teixeira – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
Promoção da Cidadania.
É deliberado a inclusão da Secretaria Executiva de Obras na composição do Conselho e da

entidade da sociedade civil Acessibilidade Angra Eficiente (AAE).
Encaminhamentos:
Será solicitado alteração da Lei de Criação do CMDPD para inclusão dos novos assentos:
Secretaria Executiva de Obras e entidade da sociedade civil Acessibilidade Angra Eficiente (AAE).
____________________________
Vice-Presidente do CMDPD

_____________________________
1ª Secretária do CMDPD

