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REUNIÃO ORDINÁRIA ONLINE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 – COMDE

No dia primeiro de dezembro de dois mil e vinte, às oito horas e trinta e cinco minutos da manhã, reuniram-se
por meio do aplicativo Google meet devido a COVID - 19, cedido gentilmente pela Conselheira Célia Rejane
Gonçalves da FIESC\SESI, 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 mesa diretora para os membros presentes. Sendo eles: O vice-presidente Sérgio Luiz Celestino da Silva; a
Conselheira e Primeira Secretária Sra. Jéssica Mendes de Carvalho - UNIVILLE; e a Secretária Técnica Sra.
Monica Cristina Romminger - COMDE. E o agradecimento à Conselheira Célia Rejane Gonçalves da
FIESC\SESI por disponibilizar novamente o aplicativo Google meet para que fosse realizada a última reunião
de forma online do ano de 2020. Estavam presentes nesse encontro online vinte pessoas, entre eles titulares e
suplentes. 2 - Ausências justificadas: O Conselheiro e Segundo Secretário Dr. Valdir Bittencourt Junior
representante da OAB, a Sra. Cleide Aparecida Hoffmann da Secretaria da Saúde e a Sra. Maria Rosilda
Krobel Pereira das Associações de Profissionais Ligados a Presente Reabilitação - AASJLLE justificaram por
meio do grupo dos conselheiros no WhatsApp. 3 – Aprovação e leitura da Pauta de ordem do dia: O Senhor
Presidente Paulo Sérgio Suldovski pediu a gentileza que todos confirmassem o recebimento e leitura da pauta
do dia. E perguntou se esse meio de comunicação está sendo efetivo. Foi confirmado a leitura e recebimento
por todos presentes. Assim como, o formato de divulgação pré reunião e a aprovação da mesma. O Sr.
Presidente Paulo Sérgio Suldovski, passou a fala para a Secretária Técnica do COMDE Sra. Monica Cristina
Romminger para leitura das temáticas a seguir. 4 – Leitura e aprovação da ATA, da reunião ordinária de 03 de
novembro de 2020: Aprovada por todos presentes sem nenhum apontamento ou sugestão de alteração. 5 -
Correspondências recebidas por e-mail e via Sistema Eletrônico de Informação (SEI): 5.1 – Ofício n.
0449/2020/12PJ/JOI solicitando informações do Transporte Eficiente. Passebus apresentou dados estatísticos
sobre o alto número de usuários inscritos na utilização do transporte. E por conta da flexibilidade de horários
nos agendamentos não há como disponibilizar horário para todos que necessitam. O vice-presidente Sérgio
Luiz Celestino da Silva, ressaltou a importância de verificar as prioridades de acordo com grau da deficiência e
o destino da utilização. A Sra. Maristela Vieira das Associações de Profissionais Ligados a Reabilitação -
CREFITO 10 se colocou à disposição para contribuir na avaliação, caso seja necessário. Após o resgate das
informações que constam no ofício, solicitadas pela Sra. Nyara Regina Hansen da Secretaria de Assistência
Social-SAS, ficou aprovado pela unanimidade à participação da Secretaria de Infraestrutura Urbana
– SEINFRA, frente a esta ação para melhor qualidade de vida das Pessoas com Deficiência. 5.2 - Denúncia
sobre o Transporte Eficiente: Novamente alguns usuários reclamaram da forma reduzida que estão sendo
realizados os agendamentos para a utilização do transporte. Tivemos também a denúncia de uma mãe que
segundo ela, mesmo apresentando toda documentação necessária teve seu pedido indeferido para que sua filha
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utilizasse o transporte. Frente a isso, o Sr. vice-presidente Sérgio Luiz Celestino da Silva pontuou que solicitou
o laudo da pessoa que utilizará o transporte, para que o COMDE possa acompanhar o caso, porém, até a
data presente ainda não obtvemos retorno. Com isso, a Sra. Maristela Vieira das Associações de Profissionais
Ligados a Reabilitação - CREFITO 10 prontificou-se a avaliar o laudo, caso entenda como necessário. Outra
queixa foi a do Sr. Adelso de Jesus Siqueira do Atendimento a PCD - AMAS, que relatou os danos que
poderão vir a desencadear na sua filha (pessoa com deficiência) por conta da alteração da sua rotina,
envolvendo a troca de escola no próximo ano letivo. Em resposta ao caso e buscando o bem comum, a Sra.
Glaucia Zazula da Secretaria Educação, trouxe que já fez um movimento verificando este caso, e que o mais
breve dará um posicionamento sobre. O Sr. Adelso agradeceu a disponibilidade e preocupação da mesma. 6
– Registro e inscrição da Instituição Associação da Comunidade Surda de Joinville – SC, como Instituição de
assistência a pessoa com deficiência no COMDE; parecer do GT de Apoio Social: A Secretária Técnica Sra.
Monica Cristina Romminger fez a leitura do documento encaminhado, e apenas a Sra. Nyara Regina Hansen
da Secretaria de Assistência Social-SAS, pontuou o termo “assistência social”, porém, o Senhor Presidente
Paulo Sérgio Suldovski reforçou que talvez tenha ocorrido uma forma confusa na escrita, ou que talvez seja
uma das acões propostas pela Instituição em longo prazo. Ressaltou que estão sendo muito atrativas as ações
e as formas de divulgação nas redes sociais e que acredita que está Instituição venha contribuir ainda mais com
as pessoas com deficiência na cidade, além claro, de estarem com seu cadastro CNPJ ativo. Sendo assim, foi
aprovada por todos a inscrição no COMDE desta Instituição. 6.1 – O GT de Apoio Social, não conseguiu
emitir um parecer frente ao caso, pois não realizaram a reunião em tempo hábil. 7 – Solicitação do Conselheiro
Rafael, para apresentação do Projeto Jogos Competitivos e Adaptados com Bolas de Crochê (Sentigol) pelo
Sr. Dorival Jungles Junior: O Senhor Presidente Paulo Sérgio Suldovski resgatou uma fala do Sr. Rafael
Rodrigo de Morais do Atendimento a PCD – APISCAE, sobre um projeto e o convidou para explanar sobre
o mesmo. O Sr. Rafael agradeceu o lugar de fala, e explicou que por problemas tecnológicos o Sr. Dorival não
iria conseguir participar da reunião, mas que havia encaminhado um áudio explicando com detalhes o projeto
Sentigol, no qual foi disponibilizado para que os conselheiros pudessem ter acesso e mais informações. Os
conselheiros parabenizaram a iniciativa, e surgiram algumas idéias para contribuição nos recursos para criação
dos instrumentos necessários para a execução do projeto. Como por exemplo, a Sra. Maristela Vieira das
Associações de Profissionais Ligados a Reabilitação - CREFITO 10 lembrou do PARADESPORTO, em que
este projeto poderia ser pensando como uma das modalidades esportivas praticadas nos eventos. O Sr. vice-
presidente Sérgio Luiz Celestino da Silva, pontuou também, que por meio da divulgação, empresários podem
vir a ajudar com o crochê. A Sra. Secretária Técnica Sra. Monica Cristina Romminger, solicitou mais clareza
no que de fato já vem sendo feito e o que ainda precisa de suporte para o projeto. 8 - Manifestação do
COMDE por meio de nota de repúdio as ameaças recebidas pelos eleitos Vereadora Ana Lúcia Martins (PT)
e Vereador Alisson Julio (NOVO): O Senhor Presidente Paulo Sérgio Suldovski falou que independente de
escolha partidária, nosso elo é a busca pela verdadeira inclusão e referente a essa ideia, foi lido pela Sra.
Secretária Técnica Sra. Monica Cristina Romminger a nota de repúdio. Todos os presentes compactuaram e
mostram sua indignação ao ocorrido, e manifestaram o apoio aos vereadores eleitos e reafirmaram sua
esperança em uma sociedade igualitária e mais inclusiva, onde todos tenham voz e vez. Sendo aprovada por
unanimidade. 9 – Palavra Livre: A Sra. Conselheira e Primeira Secretária Sra. Jéssica Mendes de Carvalho
lembrou a importância que o mês de dezembro tem para a visibilidade da Pessoa com Deficiência, já que no
dia 03 de dezembro é comemorado o dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e convidou,
compartilhando o link e descrição via grupo de WhatsApp o evento Reconecta que acontecerá nos dias 03,
04 e 05 de dezembro, de forma gratuita e online. Evento em que o Presidente do COMDE, Sr. Paulo estará
participando. O Sr. vice-presidente Sérgio Luiz Celestino da Silva comunicou que o facebook do COMDE
voltaria a transmitir os eventos e agradeceu a parceria da AJIDEVI nesse período em que disponibilizaram sua
página. Também foi lembrado e celebrado o aniversário do colega e conselheiro Adelso. 10 - Finalização da
reunião: O Sr. Presidente Paulo Sérgio Suldovski, agradeceu a presença de todos no ultímo encontro do ano
de 2020. Pontuou que alguns assuntos citados acima voltarão a ser discutidos e acompanhados. Agradeceu a
página Aconteceu em Joinville pela parceria com o COMDE, nas transmissões e divulgacões dos conteúdos, e
a Conselheira e Intérprete de Libras Sra. Neusa por sempre estar ajudando na condução do grupo. Ressaltou
que as atividades vão até dia 18 de dezembro e retornam dia 04 de janeiro de 2021. Porém, o primeiro
encontro de 2021 do COMDE será na primeira terça-feira do mês de fevereiro de 2021. Não havendo mais
nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às nove horas e trinta e seis minutos. A ata foi redigida pela
Conselheira e Primeira Secretária Sra. Jéssica Mendes de Carvalho, revisada pela Secretária Técnica Sra.
Mônica Cristina Romminger; e assinada eletronicamente pelo Senhor Presidente Paulo Sérgio Suldovski.
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“O que eu faço é uma gota no meio de um oceano.
“Mas sem ela, o oceano será menor”.
Madre Tereza de Calcutá.
 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Suldovski, Usuário
Externo, em 03/02/2021, às 11:28, 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 8214054 e o código CRC C6588869.
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