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REUNIÃO ORDINÁRIA ONLINE – 23 DE MARÇO DE 2021 – COMDE

 

No dia vinte e três de março de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos da manhã,
reuniram-se por meio do aplicativo Google meet 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, ressaltou a importância do número de conselheiros presentes e passou a palavra ao
vice-presidente Sr. Sérgio para leitura da pauta. Estavam presentes nesse encontro online vinte e
sete pessoas, entre eles Conselheiros Titulares, Suplentes e Participantes. 2 - Aprovação e
leitura da Pauta da Reunião: O vice-presidente Sérgio Luiz Celestino da Silva realizou a leitura
da pauta do dia. Questionado aos conselheiros a aprovação da Pauta, não houve manifestações
contrárias – pauta aprovada, em relação a ata da reunião ordinária do dia 02/03, sem
manifestações, considerada aprovada. 3 - Intérprete de libras: contamos com a apresentação
das intérpretes de Libras e Coordenadoras Patrícia Medeiros e Terezinha Aparecida, que irão
integrar e participar das atividades da Casa dos Conselhos. O Presidente, vice-presidente e
demais Conselheiros presentes, agradeceram a vinda e a conquista de que se trata a garantia de
acessibilidade comunicacional junto aos Conselhos. 4 - Apresentação da Coordenação de
Políticas para as Mulheres e Direitos Humanos: Contamos com a participação e fala da
Coordenadora Deise Gomes, que explanou as propostas de atendimento do serviço, a estrutura
existente e o interesse de contribuir e ampliar as políticas relacionadas as pessoas com
deficiência. O Presidente Paulo agradece o apoio da Coordenadora Deise, a atuação da
servidora Dyorgia e reforça a importância das ações articuladas. Finaliza parabenizando a todos
os envolvidos. 5 - Correspondências enviadas e recebidas: Citação dos documentos enviados
pelo Sistema Eletrônico de Informação(SEI) processos: 21.0.005315 – Solicitando a atualização
da nominata de Conselheiros Governamentais. Estamos aguardando devolutiva da Saúde para
encaminhar o novo decreto. SEI 21.0.035726-8 – Resolução solicitando alteração do decreto,
encontra-se na Secretaria de Gestão de Pessoas para análise. SEI 21.0.036458-7 – Solicitando
informações em relação ao uso obrigatório de máscaras no ambiente escolar. Aguardando
resposta da GERED. Ofícios 28, 29 e 31 para a Câmara de Vereadores de Joinville, entregas
realizadas em reuniões presenciais. Ofício 030 – CONADE – Manifestação de Apoio.
Documentos recebidos: Respostas ao ofício 025/2021 – referente a gratuidade no transporte
fluvial para a pessoa com deficiência: encaminhado aos Deputados Estaduais da Comissão dos
Direitos da Pessoa com Deficiência e tivemos retorno da Assessora Técnica Janice e Assessoria
do Deputado Fernando Krelling. Sugestão de encaminhamento para ABNT do documento
elaborado pela Mestra Arquiteta e Urbanista Dra Carolina Stolf Silveira. Os documentos citados
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foram todos encaminhados por e-mail aos Conselheiros. 6 - Recebimento de denúncias e
providências: no mês de fevereiro e março tivemos o recebimento de uma denúncia relacionada
a gratuidade no transporte fluvial, sendo que realizamos a solicitação de regulamentação junto a
Comissão da Pessoa com Deficiência na ALESC; duas denúncias de saúde: sendo uma
relacionada a posição na lista para consulta com psiquiatra/pediatra e outra da falta de
anestesista para ressonância magnética de crânio, sendo que tivemos a confirmação da situação
junto a Saúde, que justificou devido ao agravamento ocorrido com a pandemia. Denúncias
relacionadas a Educação, foram feitas por famílias de autistas envolvendo a questão de laudos e
máscaras, professor auxiliar/segundo professor, uma de apoio escolar, uma de transferência. As
situações foram encaminhadas para a Secretaria Municipal de Educação e GERED,, com as
quais a Mesa Diretora também realizou reuniões para verificar as providências tomadas. 7-
Elevadores: o Vice-Presidente Sérgio relatou a necessidade de verificarmos a situação dos
elevadores nas Escolas e em demais prédios públicos, considerando acidentes ocorridos
envolvendo professores e familiares de pessoas com deficiência. Deliberado que será
encaminhado documento a Secretaria de Educação e do Governo para verificarmos o número de
equipamentos e as condições de manutenção dos elevadores na rede de atendimento em
Joinville. o Presidente Paulo agradece a manifestação e conclui o assunto. 8 - Pedido de
informação sobre a retirada da sede do Instituto Joinvillense de Assistência ao
Surdo(IJAS). Mediante o recebimento de manifestação e contato do Instituto e a preocupação de
outras entidades frente ao ocorrido, deliberou-se o encaminhamento de um documento a
Secretaria de Educação para verificação de como ficará o atendimento a comunidade surda.
Fecha-se o assunto. 9 - Proposta de solicitar Emenda Parlamentar para a realização de
censo sobre as pessoas com deficiência. O Presidente Paulo e o Vice-Presidente Sérgio
defenderam a importância da realização de um Censo específico relacionado as pessoas com
deficiência. Considerando as tentativas feitas pelo COMDE por meio de um projeto de 2004, e
encaminhamentos de 2014, 2016 e 2018, que foram interrompidos por falta de recurso para
execução, identificamos a possibilidade de solicitar emenda parlamentar para esse fim. A
importância do censo, será conhecer dados reais das pessoas com deficiência, identificar suas
demandas e propor aprimoramento das políticas públicas em atendimento aos dados que
atualmente não dispomos. A plenária aprovou a ação e definiu que a proposta seria construída
pelo Grupo de Trabalho de Apoio Social do COMDE. 10 - Instituir os Grupos de Trabalho:
conforme encaminhamento de e-mail, os Conselheiros validaram os Grupos de Trabalho ou
Comissões, ficando o GT 1 - Acessibilidade, assim constituído pelos Conselheiros Sérgio, Paulo,
Thaís, Gilberto, Célia e Amarildo Rocha. O GT 2 Apoio Social e Políticas formado pelos
Conselheiros Paulo, Sérgio, Vanessa, Marise, Nyara, Maristela, Dayana e Gislaine. Sendo que as
primeiras reuniões serão agendadas para o mês de abril. 11 - Divulgação de agenda de
reunião presencial com o Prefeito no dia 16/04/2021 às 10 horas: Considerando que a
reunião será presencial, ficará reduzido o número de participantes e a pauta será a Carta
elaborada em 2020 com as demandas já elencadas pelas Instituições vinculadas ao COMDE. 12 -
Palavra livre dos Conselheiros: A Conselheira Thaís se inscreveu para propor uma Campanha
de incentivo aos Brinquedos em praças para crianças com deficiência. A Conselheira relatou o
trabalho realizado em parques com mapa para acessibilidade e inclusão, o custo elevado(3x
maior) para a aquisição dos brinquedos inclusivos e uso indevido por crianças sem deficiência. A
Conselheira Sônia comentou o trabalho feito junto as escolas para os cuidados das crianças com
as praças. A plenária deliberou uma resolução que contemple a realização de uma Campanha
Governamental para propiciar o acesso ao brincar da criança com deficiência nos espaços
públicos, mapear as praças e espaços com brinquedos adaptados e inclusivos para crianças com
deficiência, propor um trabalho orientativo junto a comunidade escolar. Na continuidade, a
Coordenadora Deise e Presidente Paulo divulgaram a realização da terceira Semana do Autismo,
que em razão da pandemia será realizada de forma online. Encabeçada pelo PUPA – Pais unidos
pelo Autismo, antigo Universo Singular, com a participação das demais instituições, incluindo a
coordenação de Direitos Humanos do Município e o COMDE, estão organizando as falas e farão
a transmissão/realização de lives. O Presidente Paulo agradeceu e parabenizou os Conselheiros
pela participação e comprometimento, pontuando a importância da atuação nos Conselhos para
poder articular ações e desenvolver projetos em conjunto, independente de possuir fala ou não, a
participação social é fundamental e em especial pela sociedade civil. 13 - Finalização da
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Reunião: Realizadas as considerações e agradecimentos finais. A ata foi redigida pelo
Secretário Valdir Bittencourt Junior, revisada pela técnica Mônica Cristina Romminger; e assinada
eletronicamente pelo Senhor Presidente Paulo Sérgio Suldovski.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Suldovski, Usuário
Externo, em 27/05/2021, às 15:58, 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 9349936 e o código CRC 935A0160.

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