Casa dos Conselhos e Comissões
“Augusto Ângelo Zanatta”
Avenida Koeller, 260 - Centro
CEP: 25685-060 - Petrópolis - RJ
TELEFONE: (24) 2246-9077 – 2249-4300
E-MAIL: casadosconselhos@petropolis.rj.gov.br

ATA DE JUNHO /2019 - DA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
EM DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM
DEFICIENCIA DE – PETRÓPOLIS/RJ CMDDPD

Local: Casa dos Conselhos Augusto Ângelo Zanatta – Avenida Koeller, n°260
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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Deficiência,
realizado no dia 13 de junho de 2019, em primeira convocação às 09 horas e segunda
convocação às 9:50 horas, estando presentes os seguintes representantes: presidindo Katia M
Piva dos Prazeres – Secretaria de Assistência Social , na verificação do quórum foram assentadas
as seguintes presenças: Flavia de Almeida Meirelles Palma – Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Sandra Maria Negreiros Furtado - Secretaria de Saúde, , Luciano Monteiro Viana Associação Pró Deficiente , Lúcia Helena Nogueira Gomes, sociedade civil, Vânia Cristina do
Nascimento- Instituto Alliance, Marcelo Gonçalves Correa Secretária de Esportes. Dra. Josília
Fassbender Barreto do Nascimento e Dra. Milene Lima A. Costa representando a OAB, Sergio
Servolo- Sociedade Civil, Leonardo Bauer representando a CPTRANS, Realizada a leitura da
pauta e convocação do dia. De forma que a Sra. Katia realizou as leituras das atas: reunião
ordinária do mês de maio/2019 Ficou definido que o CMDDPC irá elaborar um calendário para
as pessoas com deficiências, para comemoração do dia Mundial da Pessoa com Deficiência 23
de setembro. Foi falado sobre a minuta de criação do Fundo Municipal de defesa dos direitos da
pessoa portadora de deficiência. Foi citado a importância do retorno das atividades do Conselho
Itinerante. A Empresa BIO MOBI conversou com Sandra e relatou que ainda tem vagas de
trabalho para Pessoas com Deficiências. SENAI e SENAC tem 60 vagas de trabalho e cursos de
preparação para as pessoas com deficiências. Acessibilidade e empregabilidade as empresas
serão obrigadas a cumprir com a Lei de cotas a multa será diária para as empresas que não tiverem
em seu quadro de funcionários as pessoas com deficiências. Sandra falou da importância de
termos políticas Públicas. No Município só tem 2 restaurantes acessíveis no centro. PPA precisa
ser feito os testes da orelhinha, olhinho e pezinho nas maternidades. O Sr. Leonardo Bauer que
trabalha comunicação e marketing da CPTRANS se colocou à disposição para auxiliar o
Conselho nesta área O Sr. Marcelo comentou da demora na renovação da CNA gratuita, e
reclamou da falta das pessoas com deficiências na reunião do conselho. E foi comentado que o
BPC na maioria das vezes é para sustentar as famílias das pessoas com deficiências. Sobre o
projeto Calçadas Acessíveis, Sandra perguntou quantas pessoas com deficiência participaram e
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a resposta foi que não tinham, as pessoas se vestiram de deficientes. E Sandra reafirmou a
necessidade da criação de políticas públicas. Cátia comentou sobre um a viagem que fez nas
férias e a cidade onde visitou tudo era acessível. Luciano comentou sobre a dificuldade de andar
com a cadeira pelas nossas ruas. Foi comentado a falta de um ponto de ônibus da empresa Petroita no meio da avenida, pois fica muito difícil para as PCDs se locomoverem, Leonardo será o
responsável pelas vagas e informações dos ônibus das empresas. A Sra. Flavia fará um oficio de
encaminhamento para protocolar o Projeto de Lei que cria o Fundo Municipal da Pessoa com
deficiência, a ser encaminhado ao Gabinete do Prefeito a minuta do fundo. Sergio perguntou se
o IPHAN, e a Dra. Josilia explicou sobre os conflitos das leis, porém a que irá prevalecer será a
que mais prejuízo vai ter sem a mudança necessária. O conselheiro Sergio comentou que está
com o filho a 2 anos de benefício mas soube que os peritos estão com ordens de Brasília para
peneirar e cortar os benefícios, e também comentou da dificuldade do filho em conseguir fazer o
cartão de passagens, e se seria possível a parceria do município com clinicas particulares, uma
vez que o mesmo formam poucos psiquiatras, A OAB tem cadeira no COMUTRAN, e estão
vendo a possibilidade da não exigência só do laudo do SUS Dra. Josilia e Dra. Milena ambas da
(OAB)se apresentaram aos demais conselheiros, e se colocaram à disposição para auxiliar na
parte jurídica, como elas já trabalham na comissão da pessoa com deficiência. Dra. Josilia que á
anos atrás já participou deste conselho será a titular e Dra. Milena será a suplente. A OAB que
está atuando com um viés social através da comissão da Pessoa com Deficiência pretende visitar
todas as Instituições que trabalham com Pessoas com Deficiências. (Convidou o CMDDPD para
participar das visitas) Dra. Josilia também falou da parceria com a 106DP.na questão da
acessibilidade nos registros. A Conselheira Sandra da Secretaria de saúde comentou que o Senso
está errado. (IBGE não soube fazer as perguntas) ninguém tem os dados corretos. Os ACS foram
nas casas onde tem pessoas com deficiência dentro da cobertura do PSF. Sandra disse que que
agora com a chegada da assistente Social Ludmila o atendimento melhorou muito. Quanto ao
transporte das pessoas com deficiência Sandra vai tentar colocar uma van a disposição. Assuntos
Gerias: retorno do conselho Itinerante que deu muito certo. Próxima reunião define a data do
retorno do conselho Itinerante, dias 14,15,16 o atleta Roberto Vigota estará representando o
município na Arena 3 na barra da Tijuca no campeonato regional leste de bocha. Felipinho não
está treinando. Substituição dos Conselheiros que tem faltado, fazer adequações necessárias para
o melhor andamento do Conselho.
Katia M Piva dos Prazeres – Secretaria de Assistência Social
Flavia de Almeida Meirelles Palma – Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Sandra Maria Negreiros Furtado - Secretaria de Saúde,
Bianca Caetano de Paiva – secretaria de Educação,
Luciano Monteiro Viana Associação Pró Deficiente,
Lúcia Helena Nogueira Gomes, sociedade civil,
Bernadete Associação Petropolitana de Surdos,
Sr Pedro, representante do gabinete do vereador Silmar Fortes
Pedro Fernandes – sociedade civil.
Encerrada as 11:20 horas, por mim lavrada Vânia Cristina do Nascimento Instituto Alliance
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