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REUNIÃO ORDINÁRIA – 04 DE FEVEREIRO DE 2020 – COMDE

 

No dia quatro de fevereiro de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos da manhã, reuniram-se
na Casa dos Conselhos, sito à rua Afonso Pena, 840, Bucarein, os Conselheiros Municipais dos
Direitos das Pessoas com Deficiência –COMDE – Biênio 2019/2021, para discutir e deliberar
sobre a pauta apresentada: 1 – Acolhida e apresentação:  O Senhor Presidente Paulo Sérgio
Suldovski desejou a todos as boas – vindas e apresentou os demais integrantes da diretoria para
os membros presentes. Sendo eles: O vice Presidente Sérgio Luiz Celestino da Silva . A primeira
secretária Jéssica Mendes de Carvalho; o Segundo secretário Dr. Valdir Bittencourt Junior e a
secretária executiva Maria Cecília Takayama Koerich. Justificou ausência a sra. Márcia Regina de
M. Hoerning 2 – Aprovação da Pauta da Reunião: aprovada pelos presentes. 3 -
Correspondências Enviadas e Recebidas: Enviadas: Ofício nº 001/2020 – COMDE: resposta
ao Ofício – n° 208/2019 – CMDCA; Ofício nº 002/2020 – COMDE: solicitação de espaço para
embarque e desembarque para a SEPROT – Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública;
Ofício nº 003/2020 – COMDE: Solicitação de profissional interprete de Libras ao CRE; Ofício nº
004/2020 – COMDE: acessibilidade ao Estádio Arena Joinville para Joinville Esporte Clube e
Secretaria Municipal de Esporte; Ofício nº 005/2020 – COMDE: Solicitação de profissional
interprete de Libras para a EEB Professor João Rocha. Recebidas: Ofício n° 208/2019 –
CMDCA: Monitoramento da Execução do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Criança e
Adolescentes – 2017/2027; Ofício n° 524/2019 – GUPSE/CREAS SUL: referente Ofício 129/2019
– denúncia caso Andreas Tramontim; Ofício Circular n° 138/2019: comunica a nova diretoria da
instituição; Ofício n° 1311/2019 – GUPSB/CRAS Parque Guarani: relatório informativo Sr. Cláudio
Roberto Alves; Ofício n° 269/2019 – CMDCA: convite para a posse dos Conselheiros Tutelares de
Joinville – Gestão: 2020/2024; Ofício n° 001/2020 – RI-IPZ: plano de ação 2020 e relatórios de
atividade 2019 da residência inclusiva Instituto Priscila Zanette; Ofício n° 2996/2019/CVJ: moção
aprovada – Parabeniza o Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina, o Ministério da
Economia, a Coordenação de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência da Secretaria de
Assistência Social de Joinville (SAS), o COMDE – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, a UNIVILLE, e demais órgãos envolvidos no Feirão de Oportunidade para
Pessoas Com Deficiência; E-mail: justificativa de afastamento de suas atividades junto ao
COMDE, enviado pela conselheira Gissele Fontes de Oliveira; Ofício n° 01/2020: resposta ao
Ofício n° 164/2019 – COMDE. 4 - V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência: diante da falta de informações sobre a realização deste evento foi deliberado pelo
conselho o encaminhamento de um Ofício para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos e para o CONADE – Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
solicitando o envio do texto base com as orientações para a realização da V Conferência
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Lembramos que temos agendado para os
dias 28 e 29 de abril de 2020, na Universidade da Região de Joinville – Univille, espaço para a
realização deste evento. O tema principal da V Conferência é O Cenário Atual e Futuro na
Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência: Construindo um Brasil mais inclusivo.
5 – Formação dos Grupos de trabalho: foram constituídos os Grupos de Trabalho do referido
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Conselho: GT1 – Eng. Arq. Transp. : Sergio Luiz Celestino da Silva, Paulo Sérgio Suldovisk,
Nataniel Dutra, Gilberto Lessados Santos, Anderson Schneider e Amarildo da Rocha. GT2 –
Saúde e Educação: Sônia Teresinha Leandro Paul, Ercília Mara Meirelles Marcelino, Marise de
Souza Coelho, Sergio Luiz Celestino da Silva, Mônica Salete Inthurn Marcomini, Dorilda Sestrem,
Josiane Souza, Glaucia Zazula, Eliane Terezinha Schmitz Mafra, Soraya Corrêa da Conceição,
Cleide Aparecida Hoffmann Bernardes. GT3 – Empregabilidade – será formado pelos
conselheiros que fazem parte da Rede de Inclusão: Paulo Sérgio Suldovski, Jéssica Mendes de
Carvalho e Célia Rejane Gonçalves. GT4 – Apoio Social:  Nyara Regina Hansen, Sergio Luiz
Celestino da Silva, Sergio Luiz Seger, Mônica Salete Inthurn Marcomini, Rafael Rodrigo de Morais.
GT5 – Legislação: Paulo Sérgio Suldovisk, Sérgio Luiz Celestino da Silva, Valdir Bittencourt
Junior, Jéssica Mendes de Carvalho, Geise Ana Eccel. GT6 – Conferência: Paulo Sérgio
Suldovisk, Sérgio Luiz Celestino da Silva, Valdir Bittencourt Junior, Jéssica Mendes de Carvalho,
Nataniel Dutra, Nyara Regina Hansen, Rafael Rodrigo de Morais, Mônica Salete Inthurn Marcomini,
Cleide Aparecida Hoffmann Bernardes, ElianeTerezinha Schmitz Mafra, Célia Rejane
Gonçalves,Marise de Souza Coelho, Glaucia Zazula, Sônia Teresinha Leandro Paul. Registramos
que por unanimidade o Conselho decidiu suprimir alguns Grupos: Gt2 – Planejamento e
orçamento; Ct4 – Empregabilidade, e, fazer a junção do GT Saúde e GT Educação para otimizar
os trabalhos. 6 – Ações para 2020:  o presidente do Conselho destacou sobre a necessidade de
realização de eventos que promovam a inclusão das pessoas com deficiência, pensando nas
datas voltadas para a inclusão e para além delas. No mês de março será realizada um evento
sobre a mulher com deficiência, na Câmara de Vereadores de Joinville, tendo como responsáveis
a conselheira municipal Jéssica Mendes de Carvalho da Universidade da Região de Joinville -
Univille e a secretária executiva do COMDE – Maria Cecília Takayama Koerich. Foi mencionado
outras profissionais que poderiam contribuir para este evento, ficando acordado que o
secretariado executivo do referido Conselho faria contato com a assistente social Aline, do
CONSEAN e com a psicóloga Ernestina. 7 - Alteração da Lei COMDE; Regimento Interno e
Cartilha do Transporte Eficiente: os conselheiros do GT Legislação ficaram responsáveis pelo
direcionamento desta demanda: Paulo Sérgio Suldovisk, Sérgio Luiz Celestino da Silva, Valdir
Bittencourt Junior, Jéssica Mendes de Carvalho, Geise Ana Eccel, e, a intérprete de libras Neuza
Bold. Manteve-se o dia escolhido de reunião para discussões e deliberações dos temas tratados.
7 - Palavra Livre - O senhor vice Presidente Sérgio Luiz Celestino da Silva, relatou o
descontentamento de uma pessoa com deficiência (ex integrante do COMDE) com a falta de
acessibilidade na área da saúde e sobre o número de táxis adaptados e a forma como conduzem
o atendimento, principalmente no período noturno e finais de semana. Também pontuou sobre a
Arena e a falta de manutenção nos elevadores, solicitando um ofício para a resolução ou
explicação sobre o que vem acontecendo no local. Foi deliberado em plenária o envio de Ofício
para a Secretaria de Esporte e para a Arena Joinville, solicitando esclarecimentos sobre a
questão da acessibilidade. Tamém foi deliberado pela plenária que seja enviado Ofício ao
SEINFRA apresentando a demanda relacionada aos táxis adaptados. Em seguida a voluntária
Neuza (Intérprete de Libras) complementou a defesa do Senhor Thiago Antonio F. de Oliveira,
apresentando o advogado Ricardo que acompanhou o caso de denúncia relacionada a AAASJ-
Associação de Apoio aos Surdos de Joinville e Região. A Secretária Executiva do COMDE –
Senhora Maria Cecília Takayama Koerich esclareceu sobre uma dúvida em relação ao registro da
referida entidade junto ao COMDE. Em seguida a Senhora Andressa informou sobre a nova
entidade que está sendo constiuída em nosso município, tendo como público-alvo as pessoas
surdas, seus familiares e demais interessados na inclusão social de pessoas surdas em Joinville.
Sra. Andressa informou que foi realizada a 1° Assembleia da entidade no dia trinta de janeiro de
dois mil e vinte para sua oficialização. Com isso, hoje em nosso município temos quatro
instituições que prestam serviço, atendimento ou assessoria a comunidade surda. O senhor
Amarildo da Rocha, pontuou a importância de recursos audiovisuais para as pessoas com
deficiência auditiva e visual nos meios de comunicação. Aproveitando a fala, a Senhora Célia
Rejane Gonçalves, apresentou o aplicativo transcriber que altera áudios para textos. O senhor
Schneider apresentou algumas vagas de emprego disponíveis para PcD na empresa Verdes
Mares; questionou a mobilidade urbana em decorrência do Transporte Eficiente, não tendo muitas
vezes um lugar seguro para que as PcD possa descer com segurança. A senhora Sirlei Tariga -
Ouvinte, aproveitou o momento para expor sua dificuldade em adquirir uma cadeira de rodas para
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sua filha por meio da Secretaria da Saúde, em contrapartida a conselheira Cleide Aparecida
Hoffmann Bernardes apresentou os limites perceptíveis do município frente ao Estado para a
aquisição desta cadeira, e, aconselhou junto do segundo secretário Dr. Valdir Bittencourt Junior,
que a senhora Sirlei buscasse auxílio na Defensoria Pública. O senhor Sérgio Luiz Celestino da
Silva e Nataniel Dutra, falaram sobre os estacionamentos unificados (pessoa com deficiência e
idosos) em estabelecimentos comerciais. O Senhor Sérgio Luiz Seger, levantou a ideia do
transporte urbano transitar com bicicletas, no intuito de facilitar o deslocamento das pessoas na
cidade. A Sra Sônia Poul nos informou sobre a alteração da nomenclatura de GERED - Gerência
Regional de educação Estadual para CRE - Coordenadoria Geral da Educação, a mesma
conselheira também informou sobre a oferta de capacitação prevista  para os profissionais da
educação que atendem pessoas com deficiência. 8 - Finalização da reunião: Cabe lembrar que
existem conselheiros que participam em mais de um grupo de trabalho, dependendo de sua
disponibilidade, principalmente aqueles que são representantes de entidades ou são voluntários.
Também entende-se como importante pontuar que alguns assuntos voltarão para pauta nas
próximas reuniões. Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às dez horas e
trinta e seis minutos. A ata redigida pela Conselheira e Primeira Secretária Jéssica Mendes de
Carvalho, revisada pelo Conselheiro Segundo Secretário Valdir Bittencourt Junior e assinada
eletronicamente pelo Senhor Presidente Paulo Sérgio Suldovski.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Suldovski, Usuário
Externo, em 19/02/2020, às 13:20, 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 5676739 e o código CRC 2AC33F0A.
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