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

Data: 23 de janeiro de 2020

Horário de início: 14h15 min

Horário de término: 16h15 min

Local: Teatro Municipal, situada à Praça Guarda Marinha Greenhalgh, s/n, bairro São Bento, Angra

dos Reis /RJ.

Conselheiros governamentais do CMDPD presentes:

Andréa Rodrigues Portugal (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer)

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:

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)

Edília de Fátima do Carmo (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais – APADEV)

Paulo Henrique Gomes (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) 

Demais participantes:

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

Rosemary Maria dos Santos (Acessibilidade Angra Eficiente - A.A.E.)

Idmar Bastos Cordeiro (Acessibilidade Angra Eficiente - A.A.E.)

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)

Marcele  Santos  (Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social  e  Promoção  da  Cidadania-

Coordenadoria da Pessoa com Deficiência)

Rafaela Cristina dos Santos Cândido (Participante - Ouvinte)



Pauta:

1ª. III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;

2ª. Acessibilidade nas praias de Angra dos Reis e as repercussões desta.

Assuntos discutidos /tratados:

A presidente do CMDPD Rita de Fátima inicia a reunião dizendo que foi agendada porque

houve desentendimentos entre alguns conselheiros e falas questionáveis, incluindo a do funcionário

Sidnei Eustáquio da Secretaria de Administração em grupo de Whatsapp. Rita inicia pela Segunda

Pauta  e  enfatiza  que  necessita  saber  quem  recebeu  a  doação  das  cadeiras  anfíbias  que  se

encontram na Praia do Bonfim e quem é o responsável por estas. A conselheira Vanessa Davies

esclarece que este  equipamento  não faz  parte  do Projeto  “Praia  para  Todos”,  que é  um projeto

privado, realizado na cidade do Rio de Janeiro e que o município ainda não aderiu. Ela diz que foi

uma iniciativa do Presidente do SAAE Paulo César (“PC”) e que entrou no Projeto “Angra Vive”, que é

de acessibilidade com rampas,  como a que já  foi  construída.  A conselheira  Andrea diz  que era

pensado que uma cadeira ficasse na Secretaria  de Esportes e fosse feito uma conversa junto à

FUSAR para pensar em convênio com a Clínica da Dor. O conselheiro Jorge sugere Reunião de

todas as Secretarias para revisar a implantação do recurso para população. Andrea ressalta que já

temos fisioterapeuta e faculdade de Educação Física no município,  assim poderíamos adaptar  o

Projeto Praia para Todos sem custos externos. Ela diz que crê que a Praia do Bonfim nem precisa de

esteira porque a faixa de areia é curta. Ela coloca que só o Secretário de Esporte pode retirar as

cadeiras  do SAAE na Praia  do Bonfim.  Fabiano diz  que a  preocupação é  que a  cadeira  não é

flutuante. Ele explica que se não cuidar os deficientes perderão essas cadeiras. A Associação do

Bonfim solicitou as cadeiras de segunda à sexta-feira para atender moradores e turistas. Fabiano diz

de um panfleto a ser feito com a Comunicação da Prefeitura que deve informar a população sobre o

uso destas cadeiras. Rita solicita que este panfleto passe por aprovação do Conselho. Andrea diz que

a Secretaria de Esportes tem interesse em criar uma agenda para uma das cadeiras na Praia do

Bonfim, então terça e quinta-feira seria utilizada com o projeto Stand Up (SUP) no Colégio naval, e

nos dias de canoagem, seria utilizada também (a definir datas com a escolinha no Bonfim). Para ela a

outra cadeira poderia ser utilizada em Projeto Itinerante em outras praias com datas pré-agendadas e

informadas à população. Todos concordam. Rita esclarece que o Conselho sugere que as cadeiras

sejam usadas com segurança. A conselheira Vanessa Davies ressalta que o idoso também poderá

utilizar e que é preciso adquirir uma para pessoas acima do peso. Em relação à Primeira Pauta Jorge

revisa  a  última  Reunião  e  diz  os  desdobramentos  da  busca  do  espaço  para  Conferência.  Os

conselheiros deliberam pelo Aquidabã para este evento. Jorge também propõe que seja contratado

100 unidades do Item 25 da ATA de Registro de Preço nº 102/2019. Todos concordam. Fica agendada

Reunião da Comissão de Organização da III Conferência para dia 27 de janeiro de 2020 às 14 horas.



 

Informes:

O Conselho mediante Projeto de Emenda Parlamentar da Deputada Federal Jandira Fegalhi

está para receber brinquedos adaptados, que possivelmente ficarão sob responsabilidade da equipe

de “Parques e Jardins” para implementação do parque nas praças. Este ano de 2020 Rita explica que

o Conselho pode pensar em obter esse investimento de forma mais planejada.

Deliberações:

Os conselheiros deliberam pelo Aquidabã para este evento. Jorge também propõe que seja

contratado 100 unidades do Item 25 da ATA de Registro de Preço nº 102/2019. 

Encaminhamentos:

Marilda solicitará que Sidnei se retrate publicamente no Grupo de whatsapp onde houve fala

que denigre a Pessoa com Deficiência e se ele não fizer isso vai fazer B.O. na Polícia.

Fabiano fica de postar o texto da Comunicação da Prefeitura sobre o uso de cadeiras anfíbias

no Grupo de Whatsapp para ser avaliado pelo Conselho.

Fica  agendada  Reunião  da  Comissão  de  Organização  da  III  Conferência  para  dia  27  de

janeiro de 2020 às 14 horas.

____________________________          _____________________________
        Presidente do CMDPD  1ª Secretária do CMDPD  


