ATA da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Data: 20 de fevereiro de 2020
Horário de início: 14h30 min
Horário de término: 15h30min
Local: Teatro Municipal, situada à Praça Guarda Marinha Greenhalgh, s/n, bairro São Bento,
Angra dos Reis /RJ.
Conselheiros governamentais do CMDPD presentes:
Luciane de Carvalho (Instituto de Meio Ambiente de Angra dos Reis - IMAAR)
Moacir Moreira Saraiva (Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio)
Cristiano Augusto Manhães Silveira (Secretaria de Obras)
Renata da Silva Borges da Fonseca (Secretaria Municipal de Educação)
Conselheiros da sociedade civil do CMDPD presentes:
Jorge Luís da Silva Nunes (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais – APADEV)
Leomarquia Gonçalves da Silva Libório (Trabalhador do Setor)
Demildo da Silva Rosa (Associação Angrense de Deficientes Físicos - AADEF)
Rita de Fátima dos Santos (Associação Angrense de Deficientes Físicos - AADEF)
Leonardo Bastos (Acessibilidade Angra Eficiente - A.A.E.)
Idmar Bastos Cordeiro (Acessibilidade Angra Eficiente - A.A.E.)
Demais participantes:
Emanuel Oliveira do Nascimento (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)
Pauta:
1ª. Sobre o andamento das ações das Pré-Conferências nos equipamentos de assistência social,
unidades escolares e entidades da sociedade civil;
2ª. Sobre o trabalho da Comissão de Organização da III Conferência Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e as últimas pendências para o evento;

Assuntos discutidos /tratados:
A Presidente do CMDPD Rita inicia a reunião e enfatiza que as decisões que a Comissão de
Organização da Conferência se dispôs a socializar nesta data não serão novamente rediscutidas
e questionadas. Somente neste momento em que o assunto está em Pauta. A funcionária da Sala

dos Conselhos Vanessa Trindade apresenta o Resumo das Reuniões desta Comissão. Jorge
complementa citando o nome dos conselheiros que ficariam com a digitação dos Eixos e Renata
recusa a sugestão informando ainda que Lucinda também teria dificuldade com a tecnologia, se
colocando a disposição para o credenciamento, por ser mais dinâmico. Todos concordam. Decidese que o credenciamento ficará com Lucinda, Renata e Vanessa Trindade. Jorge informa que as
Pré-Conferências serão nas seguintes datas de março: Dia 10 às 9 horas – CRAS Belém; Dia 10
às 14 horas – CRAS Nova Angra; Dia 16 às 13 horas – Pestalozzi; Dia 20 às 9 horas – CRAS
Monsuaba; Dia 23 às 9 horas – CRAS Campo Belo; Dia 25 às 9:30 horas – CRAS Parque
Mambucaba. Ele ainda chama atenção para que os Conselheiro se dividam entre os Eixos/
Grupos a fim de não deixar sem participação e apoio de pelo menos 1 conselheiro, especialmente
os que já estão na trajetória de luta e garantia de direitos já há algum tempo. Rita expõe que esta
Conferência será fundamental, pois há problemas com o INSS Digital, cotas no mercado de
trabalho e perda de espaço como a situação do CONADE não financiar o conselheiro a ser eleito
para Conferência Nacional. Leomarquia chama atenção que as Conferências já fazem o papel do
Governo com as leis “todas mastigadas”. O cerimonial será conduzido por Rita e Jorge e que
neste momento já vão informar sobre a importância dos participantes preencherem a Ficha de
Avaliação do evento. A leitura do Regimento Interno ficará a cargo de Rita e Vanessa Trindade e a
eleição dos delegados, Rita fica de fazer contato com o Conselho de Saúde, que será convidado e
que conduziu com muita propriedade na última Conferência de Saúde, segundo ela, sobretudo
Luis Alberto Moreira do Carmo.
Informes:
Sobre o Fórum de Conselhos que ocorrerá em Mangaratiba - CECAP -

Centro de Estudos em

Mangaratiba – RJ - Av. das Nações Unidas, 653 - Muriqui, Mangaratiba - RJ, 23860-000
Telefone: (21) 2780-1606 no dia 18 de março das 9 as 16 horas. É possível que o CMDPD
consiga um veículo para transportar até 7 pessoas (spin). Os interessados são: Jorge, Rita,
Demildo, Luciane, Leonardo, Rosemary, Vanessa Trindade e talvez Leomárquia (a depender da
saúde do filho).
Dia 2 de março haverá uma Audiência Pública às 11 horas na UFRJ - Centro do Rio de
Janeiro – para discutir a Medida Provisória 905 (Programa Verde e Amarelo que altera a
legislação trabalhista).
Dia 9 de março a Radio Costa Azul estará na Sala dos Conselhos às 8:15 horas fazendo
uma transmissão ao vivo para Divulgar a Conferencia e as Pré-Conferencias por território de
Angra dos Reis, além do Curso de Escrita e Leitura em Braille que será ofertado para população
entre julho e dezembro deste ano.

Sobre Ação comemorativa ao Dia da Mulher em 9 de março, a partir das 9:30 horas, dentro
e fora da Casa Larangeiras, é importante enviar e-mail para convidar as entidades da sociedade
civil, que poderão levar folders, cartazes, artesanato etc para expor e comercializar, pois o
CMDPD terá um espaço onde colocará seu banner e divulgará seu trabalho. Também haverá a
oportunidade de fala da Pessoa com Deficiência por até 1 minuto (minuto de escuta).
Sobre o aplicativo “Colab” em que qualquer cidadão pode apontar problemas de seu bairro
que verifique ou que tenha conhecimento. Leonardo fez uma defesa do aplicativo dizendo que já
utilizou e teve breve retorno e resolutividade.
Sobre convite para as Atividades Alusivas ao mês da mulher na Câmara Municipal: Dia 11
às 18 horas a Sessão Solene “Dia Internacional da Mulher”, dia 18 às 14 horas uma Palestra
sobre Violência Doméstica, dia 25 às 14 horas uma Palestra sobre Políticas Públicas PCDs e
Idosos.
Jorge informa que as Pré-Conferências serão nas seguintes datas de março: Dia 10 às 9
horas – CRAS Belém; Dia 10 às 14 horas – CRAS Nova Angra; Dia 16 às 13 horas – Pestalozzi;
Dia 20 às 9 horas – CRAS Monsuaba; Dia 23 às 9 horas – CRAS Campo Belo; Dia 25 às 9:30
horas – CRAS Parque Mambucaba.
Deliberações:
Fica aprovada, por unanimidade, as decisões da Comissão de Organização da
Conferência e as demais elaboradas nesta data.
Encaminhamentos:
Será enviado e-mail para as entidades informando sobre os eventos e possibilidades de
participação.
Rita fica de fazer contato com o Conselho de Saúde, que será convidado e que conduziu
com muita propriedade na última Conferência de Saúde, segundo ela, sobretudo Luis Alberto
Moreira do Carmo.

____________________________
Presidente do CMDPD

_____________________________
Secretária do CMDPD

