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Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência
Lei Municipal 4.403 de 25 de Setembro de 2001
(Alterada Lei 4.766 de 19 de maio de 2003 e 5.888 de 16
de agosto de 2007).

 
Reunião Ordinária de 03 de março de 2020 – COMDE

 
No dia três de março de dois mil e vinte, às oito horas e quarenta 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 Sra. Jéssica Mendes de Carvalho; e o Segundo secretário Dr. Valdir
Bittencourt Junior. Acolhida especial aos visitantes Sra. Letícia Francisco e Sra. Roseli, da empresa Semearh
do grupo Altech - Caxias do Sul/RS; Por questão de ordem a Sra. Ana Damaris - Fundo Municipal dos
Direitos da PCD - FMDPPD, sugeriu como inclusão na pauta, a prestação de contas anual referente ao
exercício de 2019. Inclusão aceita, o Presidente sugeriu a inversão da pauta do dia, para iniciar pela prestação
de contas. 2 – Aprovação da Pauta da Reunião: aprovada pelos presentes. O vice-presidente Sr. Sérgio
Luiz Celestino da Silva realizou a leitura da pauta do dia.3 – Prestação de Contas: A primeira secretária Sra.
Jéssica Mendes de Carvalho fez a leitura do ofício recebido consoante a solicitação de prestação de contas.
Realizado a prestação de contas pela Sra. Ana Damaris, foi colocado em aprovação pelo presidente e foi
aprovado por unanimidade. 4 - Aprovação ATA da reunião ordinária de 04/02/2020: A APAE,
representada pela Sra. Andréia Alves da Silva informou em um primeiro momento que não havia recebido a
ata, mas depois percebeu-se o engano e sim, estava em sua caixa de e-mails. O presidente Sr. Paulo Sérgio
Suldovski se comprometeu a enviar. Colocado em aprovação, os membros presentes aprovaram por
unanimidade. 4 - Correspondências Enviadas e Recebidas: Enviadas: Oficio 002/2020 – SEI 5494317,
SEPROT- ref. Solicitação de espaço para embarque e desembarque – centro; Ofício 003/2020, GERED –
solicitando intérprete de libras para evento; Ofício 004/2020 – SEI 5538734/2020, Secretaria de Esporte –
ref. Acessibilidade ao Estádio Arena Joinville; Ofício 007/2020 – SEI 5635925/2020, SEINFRA – Ref.
Informação sobre o serviço de táxis adaptados; Ofício 014/2020 - SEI 5701969/2020 SAMA – ref.
Informações sobre acessibilidade; Ofício 019/2020, Colégio Elias Moreira - Sobre Direito a Educação -
Recebidas: Convite para seminário “a educação para Joinville que queremos” Professora Jurema; CONEDE
– Decreto 10.255 convocando para a Quinta Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
Denúncia recebida de um funcionário que estava sendo discriminado; relatos de problemas na questão
estrutural da secretaria da saúde feita pelo ex-presidente do COMDE, Sr. Nelson Farias, que estava presente
nesta reunião onde fez esclarecimentos aos presentes. Informação da ausência de segundo professor,
prejudicando a inclusão de uma menina na escola Elias Moreira, que não disponibilizou auxiliar em sala de aula.
5 - Ausências justificadas:O vice-presidente Sr. Sérgio Luiz Celestino da Silva, justificou ausência das Sras.
Maristela Vieira - CREFITO, Sonia Teresinha Leandro Paul - GERED e Nyara Regina Hansen - SAS,
salientando que todas não estavam em Joinville, devido a compromissos profissionais. 6 - V Conferência
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência: Informado que fora publicado decreto 10255/2020.
Conselho do CONADE irá realizar reunião nessa semana. Após iremos nos reunir para dar prosseguimento. 7
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– Apresentação do grupo Alltech: Leticia Francisco - 54-996345217 e Roseli se apresentaram. Letícia,
salientou que trabalha 14 anos com pessoa com deficiência. De forma sintetizada explicou o funcionamento das
startups. O grupo lançou a startup Semearh, setorizada no setor 2.5 e que realiza auxílio diretamente o terceiro
setor. Em joinville temos 185 empresas que precisam contratar pessoa com deficiência. Joinville tem 4800
vagas para pessoa com deficiência. A sede do Semearh esta dentro do parque industrial Perini. Tem pretensão
de atuar em todo o Brasil até 2025. Falou da dificuldade de promoção profissional da pessoa com deficiência.
Presidente sugeriu para incluir um projeto no mês do trabalho. 8 – Diária do motorista para capacitação no
SICONV: Sugestão de R$ 110,00 (cento e dez reais). Colocado em aprovação. Aprovado em unanimidade
pelos membros presentes. 9 – Momentos GT’s - Grupos de Trabalho: GT1 – Eng. Arq. Transp. : O
secretário Sr. Gilberto, apresentou aprovação do folder para o dia da inclusão da pessoa com deficiência;
cartilha do transporte eficiente. Informou que será agendada reunião para tratar do levantamento do problema
atual das calçadas, acessibilidade. O Dr. Valdir, solicitou que enviássemos ofício para SAMA solicitando a
quantidade de denuncias realizadas para fiscalização de calçadas e quais medidas foram tomadas, e quantas
denuncias ainda não foram verificadas. GT5 – Legislação: Dr. Valdir realizou a leitura da ata da primeira
reunião, onde salientou que inicialmente o grupo de trabalho irá focar nas atualização da legislação municipal
vigente, informando que irão pautar reunião para alinhar metas de 2020. GT2 – Saúde e Educação, não
houve reunião;GT3 – Empregabilidade, não houve reunião;GT4 – Apoio Social,não houve reunião; GT6 –
Conferência: O presidente Sr. Paulo Sérgio Suldovski informou que os demais grupos estão programando
reunião para planejamento das atividades. 9 – Calendário de Datas alusivas à Pessoa com Deficiência: A
primeira secretária Sra. Jéssica Mendes de Carvalho, fez a leitura do calendário dos eventos alusivos a pessoa
com deficiência. Por solicitação da Sra. Cleide, fora incluído o dia 29 de outubro - Dia do combate ao AVC.
10 - Evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher: Divulgado o evento que ocorrerá no dia 19/03 na
câmara de Vereadores de Joinville. 11 - Palavra Livre - O presidente Sr. Paulo Sérgio Suldovski, falou sobre
a empresa Modo Avião que esta confeccionando camisetas em braille, no valor unitário de R$ 40,00 ou duas
no valor de R$ 70,00. Ainda, informou que no dia 10/03 às 15h na Câmara de Vereadores, a comissão de
urbanismo irá discutir o projeto parada segura. A Sra. Cleide - coordenação serviço especializado em
reabilitação fez apresentação, divulgando o trabalho. Informou que é a secretaria da saúde responsável pela
entrega dos produtos ortopédicos e terapêuticos. Convidou para entrega que será realizada em 13/03 às 10h
da manhã, no SER. O Sr. Rocha, apresentou convite para o aniversário de 39 anos da AJIDEVI em 14/03.
Será realizado almoço ao preço de R$20,00 por pessoa. Festa na associação. A Sra. Marize do universo
down - realizou convite para o dia internacional da síndrome de down, onde será realizado evento em 21/03 -
caminhada no zoobotânico às 8h30m, depois será feito um pedágio. O Sr. Rafael representante daAPISCAE -
informou que no mês de maio terá evento na ACE, em 06/05 às 9h. Ainda, fora relatado problema no
atendimento no supermercado Hipermais do bairro Profipo. Caixa preferencial não estava preparado para
atender pessoa com autismo. Sr. Adelson, também comentou a importância de se atentar para os profissionais
que estão fornecendo laudos para os autistas. A Sra. Monica - relatou uma reclamação apenas para que
tomássemos conhecimento, referente uma pessoa que ficou quase 5h dentro do ônibus transporte eficiente.
Ainda, informou que solicitou ao usuário que formalizasse por escrito a reclamação. A Sra. Marcia se
apresentou, pois é a primeira participação na reunião. É servidora pública municipal, trabalha 17 anos, é
advogada, trabalha atualmente no setor de transporte (SEINFRA); Se ofereceu para participar no grupo GT5.
O Sr. Nelson, elogiou a loja da Millium, salientando que fora atendido por um vendedor que chegou a andar
de joelhos na loja para que pudesse atender de melhor maneira cadeirante. A Sra. Margarida - reclamou do
transporte eficiente, afirmando que possui deficiência física, tem 78 anos, e esta tendo dificuldade com o
transporte eficiente. 12 - 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 onze horas. A ata foi redigida pelo Conselheiro e Segundo Secretário Dr. Valdir Bittencourt
Junior; revisada pela Conselheira e Primeira Secretária Sra. Jéssica Mendes de Carvalho e assinada
eletronicamente pelo Senhor Presidente Paulo Sérgio Suldovski.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Suldovski, Usuário
Externo, em 30/04/2020, às 13:47, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 6171910 e o código CRC 56E3EC27.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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