
 

RESOLUÇÃO SEI Nº 2289026/2018 - SAS.UAC

 

 

Joinville, 20 de agosto de 2018.
Resolução 020/2018- COMDE
 
                                                Dispõe sobre a definição de seguimentos das organizações sociais inscritas no
Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e dá outras providências.
O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com deficiência, no uso de suas atribuições, em assembleia
ordinária de 7 de agosto de 2018, após apresentação do relatório do Grupo de Trabalho de Apoio Social;
Considerando Resolução 008/2007;
Considerando aprovação de parecer do GT6-Grupo de Trabalho de Apoio Social;
Resolve:
Art 1º - Definir os seguimentos das organizações sociais inscrita neste conselho, conforme resolução
008/2007.
Parágrafo único: Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Esta Resolução possui anexo SEI nº 2292904.
 

       Nelso Farias
Presidente do COMDE

 
 

Documento assinado eletronicamente por Nelso Farias , Usuário Externo, em
21/08/2018, às 09:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 2289026 e o código CRC 8C0BAAD4.
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 Rua Afonso Pena, 840  - Bucarein
CEP 89202-420 - Joinville / SC

Fone: (47) 3433-8659 
e-mail: comdejoinville@gmail.com

Organizações  Sociais  Inscritas  no  COMDE-  Conselho  Municipal  dos  Direitos  das  Pessoas  com
Deficiência

002-ACAMPE – Associação Catarinense Multiprofissional de Apoio ao Paciente Especial 
Rua: Plácido Olímpio de Oliveira, 676 (anexo ao NAIPE)
CEP: 89202-450  - Joinville – SC
Fone: 3439-3500      e-mail: acampe.jlle@gmail.com 
Presidente: Everli Evangelista de Borba
Público Alvo: Paciente com deficiência intelectual.
Objetivo da entidade: Apoio social e de saúde ao paciente e seus familiares. Promove a inclusão do paciente
atendido no Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial-NAIPE, uma unidade da Secretaria da Saúde do
Município de  Joinville,  aos diversos serviços, ações desenvolvidas no município, que possibilitem o acesso à
cidadania do paciente com deficiência intelectual.. Segmento: Instituições sociais que prestam assistência à
pessoa com deficiência.
__________________________________________________________________________________________
003-ADEJ – Associação dos Deficientes Físicos de Joinville
Rua: José Elias Giuliari, 95 – Boa Vista
CEP: 89.205-310  Joinville – SC
Fone: 3433-6355 / 3433-4073- e-mail: adej.adm@gmail.com     adej.entidade@gmail.com
Presidente: Sergio Luiz Barreto de Sá
Público Alvo: Deficientes físicos e suas famílias.
Objetivo da entidade: Habilitar, reabilitar e reintegrar à sociedade às pessoas com deficiência física através de
terapias,  capacitações,  oficinas  e  encaminhamentos  ao  mercado  de  trabalho.  Segmento:  Instituições  de
atendimento direto à pessoa com deficiência. 
__________________________________________________________________________________________
004-ADESD – Associação de Síndrome de Down de Joinville – Universo Down.
Rua: Osni Garcia, 65   - Bucarein
CEP: 89.202-308  Joinville – SC
Fone: 3423-2102  - e-mail: adesd.joinville@yahoo.com.br 
Presidente: Mathias Siebje Mancinelli
Público Alvo: Crianças e adolescentes com síndrome de down
Objetivo da entidade: Promover o acolhimento das famílias; desenvolvimento integral das pessoas e familiares
com pacientes com síndrome de down, por meio do programa de habilitação e reabilitação para Pessoa com
Deficiência. Segmento: Instituições de atendimento direto à pessoa com deficiência. 
__________________________________________________________________________________________
005- AJIDEVI – Associação Joinvilense para Integração dos Deficientes Visuais
Rua: Jornalista Hilário Müller, 276 – Floresta
CEP: 89.212-400 – Joinville – SC
Fone: 3436-3126 / 3454-8542
E-mail: ajidevi@ajidevi.org.br
Presidente: Leonardo Apolinário Inácio
Público Alvo: Pessoas com deficiência visual e suas famílias.
Objetivo da entidade: Possibilitar a promoção e inclusão social da pessoa com deficiência visual (cegos e baixa
visão),  em  todas  as  faixas  etárias,  através  de  atividades  sociais,  educacionais,  culturais,  de  reabilitação,
desportivas,  profissionais  e  jurídicas. Segmento:  Instituições  de  atendimento  direto  à  pessoa  com
deficiência. 
__________________________________________________________________________________________
006-Associação Joinvilense dos Ostomizados
Rua: Helmuth Fallgatter, 321 – Boa Vista  - (PAM Boa Vista para as  reuniões)
CEP: 89.205-300 – Joinville – SC
Fone: 8407-1515 
E-mail: asso.ostomizados.jlle@hotmail.com

Anexo Relação de entidades registradas no COMDE (2292904)         SEI 18.0.098954-4 / pg. 3

mailto:asso.ostomizados.jlle@hotmail.com
mailto:ajidevi@ajidevi.org.br
mailto:adesd.joinville@yahoo.com.br
mailto:adej.entidade@gmail.com
mailto:adej.adm@gmail.com
mailto:comdejoinville@gmail.com


Presidente: Nestel dos Santos
Público Alvo: Pessoas ostomizadas.
Objetivo da entidade: Desenvolver o programa de assistência ao ostomizado, fazendo o trabalho de orientação
aos  pacientes,  oferecendo  acompanhamento  constante.  Assistência  e  apoio  às  pessoas  ostomizadas.
Atendimento  Indireto  por  meio  de  reuniões  e  ações  de  assistência  social,  orientação  em relação  à  saúde,
órteses, próteses e informações sobre direitos das pessoas com ostomia. Segmento: Instituições sociais que
prestam assistência à pessoa com deficiência.
__________________________________________________________________________________________
007-AMA – Associação de Amigos do Autista
Rua: José Gerard Rolin Filho, 185 – Bom Retiro
CEP: 89.222-590  - Joinville – SC
Fone: 3425-5649 - e-mail: amajlle@gmail.com 
Presidente: Gerson José de Borba
Público Alvo: Pessoas com transtorno do espectro autista-TEA/Autismo.
Objetivo  da  entidade:  Promover  o  apoio  e  valorização  da  pessoa  com  espectro  do  autismo,  através  de
iniciativas  que  facilitem  a  promoção  e  proteção  da  saúde,  bem  como  a  integração  social  e  comunitária,
proporcionando sempre a melhoria da sua qualidade de vida e das suas famílias. Atendimento direto por meio de
atendimento com profissionais Pedagogo,  Psicólogo,  Terapeuta Ocupacional  e Assistente Social.  Segmento:
Instituições de atendimento direto à pessoa com deficiência. 
__________________________________________________________________________________________
008-APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Joinville
Rua: José Elias Giuliari, 111 – Boa Vista
CEP: 89.205-310
Fone: 3431-7400 e-mail: apae@apaejoinville.com.br 
Presidente: Heloiza Valter de Oliveira
Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Objetivo da entidade: Promover a atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla com atuação
nas três políticas públicas (Assistência Social, Educação, Saúde), bem como Programa Prevenir, mercado de
trabalho,  cursos  de  profissionalização,  defesa  e  garantia  de  direito,  esporte,  cultura  e  lazer.  Segmento:
Instituições de atendimento direto à pessoa com deficiência.
__________________________________________________________________________________________
009-APISCAE – Associação para Integração Social de Crianças e Adolescentes  Especiais
ACE – Faculdade Guilherme Guimbala-Rua: São José 490 E-mail: apiscae@hotmail.com 
Presidente: Maria Cristina Moreira da Silva.
Público Alvo: Criança e Adolescente com deficiência Intelectual e múltipla.
Objetivo  da  entidade:  Atua  no  atendimento  e  na  defesa  de  direitos,  promovendo  a  inclusão,  reabilitação,
capacitação  e  colocação  no  mercado  formal  de  trabalho  de  pessoas  com  deficiência.  Desenvolve  ainda
programas comunitários de ação social,  além de atividades culturais,  esportivas  e recreativas.  Promover  as
competências  das pessoas com deficiência  e  das que se encontram em situação de vulnerabilidade  social,
visando a sua autonomia, segurança e dignidade para o exercício da cidadania. Segmento: Instituições de
atendimento direto à pessoa com deficiência.
__________________________________________________________________________________________
010-CEPE – Centro Esportivo para Pessoas Especiais
Rua: Inácio Bastos, 1084 – 1º andar  (Arena Joinville) – Bucarein
89202-310 – Joinville – SC
Fone: 3425-3943 – Site: www.cepe.esp.br - e-mail: contato@cepe.esp.br  / aninha_teixeira@yahoo.com.br
Presidente: José Maicon Bueno
Público Alvo: Pessoas com deficiência física.
Objetivo  da  entidade: Desenvolver  e  divulgar  o  esporte  para  pessoas  com deficiência  física  visando  sua
autonomia e exercício da cidadania,  oportunizando uma área de trabalho para profissionais  qualificados que
possam desenvolver plenamente o seu potencial. Segmento: Instituições sociais que prestam assistência à
pessoa com deficiência.
__________________________________________________________________________________________
011-FECADESC – Federação Catarinense de Desportos de Cegos e Baixa Visão
Rua: Egon Freitag, 164 – Adhemar Garcia
CEP: 89230-725  Joinville - SC
Fone: 99705-1928 - E-mail: fecadescesporte@hotmail.com 
Presidente: Carlos Roberto Sestrem
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Público Alvo: Pessoas com deficiência visual.
Objetivo da entidade: Integrar e fortalecer os valores morais, culturais, esportivos, educacionais e de lazer de
cegos e baixa visão. É uma entidade promotora de eventos esportivos para as pessoas com deficiência visual.
Segmento:  Instituições  que  desenvolvem  ações  e  projetos  sistemáticos  na  área  de  Direitos  e/ou
Trabalho, Educação, Lazer e correlatos, em benefício da pessoa com deficiência.
__________________________________________________________________________________________
013-IRPH – Instituto de Reabilitação do Potencial Humano
Rua: Tupy, 2315 – São Marcos- CEP: 89.214-505 – Joinville – SC
Fone: 3454-0511 - E-mail: potencial.humano@ig.com.br
Presidente: Júlia Grazieli Batista
Público Alvo: Crianças e adolescentes com deficiência intelectual e com TEA.
Objetivo da entidade: O Instituto oferece diretamente serviços de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia
ocupacional  e  pedagogia.  São  oferecidos  às  pessoas  com deficiência  e  familiares  apoio  às  vulnerabilidade
sociais,  orientação  e  encaminhamento  ao  mercado  de  trabalho  e  benefícios.  Segmento:  Instituições  de
atendimento direto à pessoa com deficiência. 
__________________________________________________________________________________________
015-PROFIS – Associação de Promoção Social do Fissurado Lábio Palatal  e Deficientes Auditivos de
Joinville-Rua: R. Borba Gato, 685 – Atiradores, Joinville – SC, 89203-020-Telefone: (47) 3433-3145.
E-mail: profisjlle@gmail.com 
Presidente: Jacirema Campos Bentes
Objetivo da entidade: Apoio e assistência social aos familiares de pessoas com fissura lábio palatal. Apoio ao
Serviço Centrinho da Secretaria de Saúde.
Público Alvo: Pessoas com deficiência/Fissurado Palatal e Deficiente Auditivo.
Objetivo da entidade: Apoio social e de saúde ao paciente e seus familiares. Promove a inclusão do paciente
atendido no Centrinho- Serviço especializado para pessoas com deficiência auditiva, uma unidade da Secretaria
da Saúde do Município de Joinville, aos diversos serviços, ações desenvolvidas no município, que possibilitem o
acesso  à  cidadania  do  paciente  com  deficiência  auditiva.  Segmento:  Instituições  sociais  que  prestam
assistência à pessoa com deficiência. 
__________________________________________________________________________________________
016-SESI Escola – Casa de Inclusão – Centro de Integração e Escolarização. 
Rua: Prof. Ana Maria Harger, 71 – Anita Garibaldi
CEP: 89202-020  - Joinville – SC
Fone: 3422-5054
Supervisora: Dulcinéia Looben Simsen
Email - dulcineia.simsen@sesisc.org.br
Público Alvo: Pessoas com deficiência.
Objetivo da Entidade: O SESI oferece cursos de Ensino Fundamental (1ª a 9ª série/fase) e Ensino Médio para
pessoas com deficiência,  na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com uma estrutura física
adequada,  suporte  tecnológico  compatível  com o processo de comunicação.  A Educação  Inclusiva  também
oferece cursos de Educação Continuada com o objetivo de desenvolver habilidades para melhorar a convivência
de pessoas com deficiência, além de competências para o mundo do trabalho.  Segmento: Instituições que
desenvolvem  ações  e  projetos  sistemáticos  na  área  de  Direitos  e/ou  Trabalho,  Educação,  Lazer  e
correlatos, em benefício da pessoa com deficiência. 
____________________________________________________________________________________________
017-Instituto Priscila Zanette  - Residência Inclusiva
Endereço Administrativo – Rua Xanxerê, 433 – Saguaçu
CEP: 89221-550 – Joinville – SC
Endereço Operacional – Rua Capinzal, 459 – Saguacu 
Fone: 3437-8571
Responsável: Anderson Florenço
E-mail: institutopz.adm@gmail.com 
Público Alvo: Jovens e adultos com deficiência em vulnerabilidade social.
Objetivo  da  Instituição: A  Residência  Inclusiva  tem  por  finalidade  promover  a  saúde,  socialização  e
oportunidades para jovens e adultos de 18 a 59 anos e 29 dias ambos os sexos com deficiência bem como,
desenvolvimento de ações de caráter profissionalizante. Esta unidade oferta Serviço de Acolhimento Institucional,
no  âmbito  da  Proteção  Social  Especial  de  Alta  complexidade  do  SUAS.  Segmento:  Instituições  de
atendimento direto à pessoa com deficiência.
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018-CEJ – Comunidade Evangélica de Joinville
Endereço: Rua Princesa Izabel-508 – Centro – CEP-89.201-270 - Fone: 3903-1800 - e-mail: 
administracao@cej.org.br 
Responsável: Artur Francisco Baumrucker
Público Alvo: Pessoas com deficiência e familiares.
Objetivo da Instituição:  Promover assistência social  às famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade,
acesso a benefícios e serviços socioassistencial e serviços setoriais, oportunizando o acesso às informações
sobre  direitos.  Apoiar  integralmente  a  pessoa  com  deficiência  e  sua  família,  a  partir  da  elaboração  e
desenvolvimento de atividades culturais e recreativas que proporcionem melhoria da qualidade de vida, inclusão
sócio-cultural  e  concretização  da  cidadania;   Segmento:  Instituições  sociais  que  prestam assistência  à
pessoa com deficiência. 
__________________________________________________________________________________________
019- IMPAR – Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento
Endereço: Rua Aristides Largura, 286 – América- CEP-89.204-145- Fone: 3028-7311-email: impar@impar.art.br 
Responsável: Maria Barbosa Peixoto Fortuna
Público Alvo: Pessoas, familiares e simpatizantes da inclusão das pessoas com deficiência. Atendimento direto
por meio de, oficinas, cursos e eventos voltados a inclusão.
Objetivo  da  entidade: Atuar  nas  áreas  de  pesquisa,  produção,  formação,  publicações,  eventos,
desenvolvimento  pessoal  e inclusão de pessoas com deficiência  e/ou doenças mentais  por meio das artes.
Segmento: Instituições de atendimento direto à pessoa com deficiência.
__________________________________________________________________________________________
020-  -AAASJ- Associação de Apoio aos Surdos de Joinville e Região- 
Endereço- (rua, número, bairro, CEP):Rua Sophia Gunther, 1262, bairro Petrópolis, CEP 89232390

        Telefone: 47-996177859 ou  ( whats) 47-988041933 – e-mail :associacaosurdosjoinville@gmail.com
Responsável: Thiago Antonio Fagundes de Oliveira
Público Alvo: Pessoas, familiares e simpatizantes da inclusão das pessoas com deficiência auditiva.
Objetivo da entidade: Promover a integração das pessoas surdas, e seus familiares,  prestando assistência
social  e cultural  desenvolvendo atividades desportivas, educacionais  e recreativas para o seu quadro social,
estimulando o fortalecimento do espírito associativo e colaborativo,  que vem contribuir  para a preservação e
aprimoramento  dos  valores  humanos,  incentivando  e  promovendo  o  uso  de  LIBRAS,  como  o  meio  de
comunicação  legítima  das  pessoas  surdas,  conforme a  Lei  10.436/2002  e  Decreto  5.626/2005.  Segmento:
Instituições sociais que prestam assistência à pessoa com deficiência. 
__________________________________________________________________________________________
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E-mail - 2298296

Data de Envio: 
  21/08/2018 10:51:05

De: 
  PMJ/sas.uac@joinville.sc.gov.br <sas.uac@joinville.sc.gov.br>

Para:
    doem@joinville.sc.gov.br

Assunto: 
  Publicação de anexo

Mensagem: 
  Bom dia, solicito a publicação do anexo da Resolução SEI 2289026.

Att.

Kátia

Anexos:
    Resolucao_2289026.html
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E-mail - 2304678

Data de Envio: 
  22/08/2018 09:36:04

De: 
  PMJ/sas.uac@joinville.sc.gov.br <sas.uac@joinville.sc.gov.br>

Para:
    doem@joinville.sc.gov.br

Assunto: 
  Publicação de anexo

Mensagem: 
  Bom dia, solicito a publicação do anexo sei 2292904.

Att.

Kátia

Anexos:
    Resolucao_2289026.html
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E-mail - 2304712

Data de Envio: 
  22/08/2018 09:38:27

De: 
  PMJ/sas.uac@joinville.sc.gov.br <sas.uac@joinville.sc.gov.br>

Para:
    doem@joinville.sc.gov.br

Assunto: 
  Publicação do anexo

Mensagem: 
  Bom dia solicito a publicação do anexo SEI 2292904.

Att.

Kátia

Anexos:
    RELAÇÃO ENTIDADES inscritas no COMDE-Atualizada em 10 de julho 2018..pdf
    Anexo_2292904_RELACAO_ENTIDADES_inscritas_no_COMDE_Atualizada_em_10_de_julho_2018..pdf
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