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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 ONLINE – 06 DE ABRIL DE 2021 – COMDE

No dia seis de abril 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 uma
pessoas, entre eles titulares, suplentes e ouvintes. 2 - Ausências justificadas: Gislaine Batista
de Souza, Jéssica Mendes de Carvalho, Dr Valdir Bittencourt Junior. 3 – Aprovação e leitura da
Pauta da Reunião: O vice-presidente Sérgio Luiz Celestino da Silva realizou a leitura da pauta
do dia, dados descritos a seguir. Presidente questionou se havia interesse de algum conselheiro
em incluir pautas não mencionadas, não houveram manifestações, aberta inscrições para palavra
livre, igualmente sem manifestação. Por sugestão do vice-presidente Sérgio, em razão de
convidados, foi realizado breve momento para apresentações. Com destaque para coordenadora
do Conselho Estadual e Conselheira de Blumenau Patricia Manetta. Questionado aos
conselheiros a aprovação da Pauta, não houveram manifestações contrárias – pauta aprovada,
em relação a ata da reunião ordinária do dia 23/03, sem manifestações, considerada
aprovada. 4 – Correspondências Enviadas e Recebidas: 1- Enviadas: Os documentos
aprovados na ultima reunião foram encaminhados por e-mail para os conselheiros, oficialmente
ainda aguardam retorno dos conselheiros, Vanessa esclarece que todos receberam por e-mail e
que as resoluções foram encaminhadas em conjunto. 2 - Documentos recebidos: • No decorrer
da reunião foi recebido resposta da Secretaria de Educação referente ao estacionamento para
embarque e desembarque de passageiros. Documento foi lido para os conselheiros e
encaminhado por e-mail, considerando a justificativa da educação de que não seria de sua
atribuição realizar/ disponibilizar a marcação, Sérgio pontua que se verifique a possibilidade de
vaga internamente promovendo embarque e desembarque seguro, considerando que essa
demarcação já existe. Thaís afirma que nem todas as escolas possuem estacionamento interno
mas que haja organização para as que tem. Sérgio sugere que seja encaminhado documento
para que as escolas realizem a organização, para as escolas que não possuem vaga demarcada
na via que disponibilizem em seus estacionamentos internos vaga para que os pais possam
realizar o embarque e desembarque de forma segura. Paulo questiona se mais alguém quer se
manifestar, Vanessa pede a palavra e sugere que seja encaminhado documento ao Detran para
que avalie a inclusão de demarcação. Paulo concorda com as sugestões. Deliberado que será
encaminhado documento ao DETRANS e retificada a solicitação de vagas internas para
embarque e desembarque a Secretaria de Educação. 3 – Recebimento de denúncias e
providências: • Saúde: situação de uma pessoa com deficiência que precisa de cuidados
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constantes, que foi impedida de ter acompanhante durante sua internação no Hospital Regional.
Sérgio esclarece que o conselho foi procurado em razão de um familiar ter solicitado apoio na
permanência junto ao esposo no período de internação para realização de uma cirurgia, pois o
mesmo apresenta necessidade de apoio constante nas atividades da vida diária, não houve
retorno posterior por ambos terem contraído COVID-19, sem novas notícias do caso. Sérgio
acrescenta que em reunião com a mesa diretora e Mônica, sugerem pedido de informação, para
todos os Hospitais de Joinville a fim de verificar quais os procedimentos tomados na pandemia
em relação a Lei Nº13.146/2015(Lei Brasileira de Inclusão) conforme o “Art.22. À pessoa com
deficiência internada ou em observação é assegurada o direito a acompanhante ou a atendente
pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua
permanência em tempo integral.” Deliberado que será encaminhado documento. 4-
Divulgação da Semana do Autismo: Paulo abre a palavra e informa que a divulgação está
ocorrendo em várias mídias sociais, que esta é a terceira edição da semana do autismo, e que
em razão da pandemia segue sendo realizada de forma online. Encabeçada pelo PUPA – Pais
unidos pelo Autismo, antigo Universo Singular, com a participação das demais entidades,
incluindo a coordenação de Direitos Humanos do Município (presente na Reunião), o COMDE
está apoiando através da transmissão/ realização e divulgação das lives, transmitindo em 10 ou
11 páginas no facebook. Cita as paginas que estão apoiando a divulgação, inclusive reforçando
que hoje já trata-se de um evento intermunicipal, por receber apoio de páginas de outros estados
e contar com a divulgação de conselhos de outros municípios citando o caso de Blumenau
(presente na reunião). Reforça ainda que outros espaços como a página Aconteceu Joinville, tem
sido um apoiador e possibilita que outras pessoas não só as com deficiência tenham acesso ao
conteúdo, e coloca-se a disposição para auxiliar as pessoas que estiverem interessadas em
realizar a transmissão da sua página. Reforça ainda que conta com conselheiros e conselheiras
na divulgação, que encaminha os links com um dia de antecedência, e que é importante o
engajamento de todos, a fim de publicizar o material produzido, ressalta ainda a importância das
redes sociais em especial nesse momento, que esse é o caminho de comunicação para os
momentos que não podem ser feitos de forma presencial. Acrescenta que o curso de psicologia
da ACE disponibiliza ao fim de cada live, após resposta de um questionário, o certificado de
participação. Pode ser aproveitado por acadêmicos de diversos cursos de graduação, como
horas complementares. A arte está sendo realizada por colaboradores (Sérgio e Silvane), que
sempre é encaminhada a arte e o texto, importante publicar os dois para que a pessoa cega
possa saber do que se trata. Tornando acessível a todas as pessoas. Caso alguém não esteja no
grupo , basta avisar que será adicionado, o objetivo destas redes é atingir o maior número de
pessoas. Sérgio também contribuiu lembrando as parcerias que estão sendo firmadas com as
entidades e com a Secretaria de Assistência Social. Acompanhando todas as lives que estão
acontecendo, a importante informação que está sendo passada referente a pessoa com espectro
autista, e que a única ressalva que solicita que seja registrado em ata é sobre a live da OAB que
infelizmente não possuía intérprete de libras, sendo uma Comissão de Direitos da Pessoa com
Deficiência em Joinville, que representa as pessoas com deficiência sem ter intérprete. Todas as
lives que o COMDE faz, e as que estão acontecendo da Semana do Autismo, estamos dando voz
e representatividade a comunidade surda. Ao acompanhar a live realizada pela OAB, observou-se
que não foi apresentado intérprete de libras, Sérgio deixa aqui registrada a sua nota de repúdio a
Comissão das Pessoas com Deficiência da OAB, que representa as pessoas com deficiência e
não trouxe voz e representatividade a comunidade surda. Reforça ainda que tem acompanhado
todas as lives e a importância do conhecimento que esta sendo ofertado neste momento, em
especial sobre o trabalho realizado pelas instituições que realizam o acompanhamento as
pessoas com autismo, parabeniza a todas as entidades pelo trabalho desenvolvido. Paulo reforça
que o conselho é bem intransigente em relação a disponibilização de intérpretes de libras nas
lives, não disponibilizando na página do COMDE quando não acessível a todos. Reforça que em
todas as lives que ocorreram na última semana houve a disponibilidade de voluntários para que as
informações chegasse a todos. Volta a oficializar a intolerância quando não há representatividade
para todos, em especial quando trata-se de espaços e instituições que tem a obrigação de
representar a pessoa com deficiência. Deixa claro que a transmissão realizada no sábado não
teve a participação do COMDE e de seus integrantes, em especial pela ferramenta utilizada, o
instagram, por se tratar de uma ferramenta inóspita nada acessível a comunidade cega. Afirma
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que considera importante encaminhar um documento para a Comissão da Pessoa com
Deficiência lembrando a eles dessa questão. Acrescenta que recebeu o contato de algumas
pessoas surdas, do interior de São Paulo, o contato se deu pela página do conselho no facebook,
afirma desconhecer a forma como chegou a informação para essas pessoas, mas que percebe
que há representatividade no conteúdo digital disponibilizado, construindo-se dessa forma como
referência para o município nas suas demandas. Deise reforça que a semana vai até dia doze
com lives todos os dias, a partir de hoje iniciam-se as falas das entidades que ofertam o
atendimento. Reforçando que a adesão tem sido significativa e com representação de outros
lugares também, finaliza parabenizando a todos os envolvidos. Paulo agradece o apoio da
Coordenadora Deise e da servidora Dyorgia, apesar da correria, tudo tem acontecido de forma
bem positiva. Paulo pede para informar que Vânia esta internada, e acrescenta que a mesma
antes de tudo é uma grande amiga, de todos, que é uma parceira para todas as atividades e que
essa semana tem a cara dela. A Semana do Autismo só esta ocorrendo por causa dela que
chamou a atenção de todos e dedica-se a causa. Vânia infelizmente esta hospitalizada, não é de
conhecimento de Paulo que esteja intubada, mas que a expectativa é que ela melhore sem que
seja preciso intubar. Aproveita para informar a todos que a Edna também recebeu alta. Edna foi
durante um longo período técnica da Secretaria Executiva do COMDE, servidora da SAS e
aposentou-se em 2019. Afirma que devido a pandemia, ainda tem algumas pessoas passando
por dificuldades, mas que as orações e vibrações são positivas para todos. Solicita que todos
divulguem essa semana e os parceiros envolvidos. Fecha-se o assunto. Deliberado que como os
secretários não estão presentes, Vanessa se coloca a disposição para realizar a ata. 5-
Momento dos Grupos de Trabalho: GT 1 – Convite para participar da Reunião online com as
Secretarias (Governo, SEINFRA, SAMA, Educação e SECOM), dia 15/04/2021 às 9 horas, para
tratar da Resolução Nº03 - Brinquedos em Praças para Crianças com Deficiência. Paulo reforça
que todos os eleitos na ultima ordinária estão convidados a participar e solicita que a secretaria
executiva encaminhe a resolução e convite por e-mail a todos com o cronograma de reuniões.
Thaís questiona se será online. Confirmado que será online. Sérgio perguntou se há interesse na
leitura da resolução, Paulo entende que é importante. Leitura realizada. Questionado sobre a
liberação do link da reunião, como não há possibilidade de gravação da reunião quando realizado
pela secretaria executiva. Célia realizará o agendamento da reunião, repassando os nomes dos
inscritos. Célia manifesta interesse na participação no GT1, incluída. Maristela afirma que não
lembra em qual GT se manifestou, realizada leitura da disponibilidade e a mesma é incluída no
GT2. Célia solicita que seja acrescentado no chat os participantes, assim a mesma pode realizar
a agenda do GT1. Disponibilizado. Thaís pede a palavra e questiona em relação a SAMA quem
foi convidado. Paulo explica que o convite é para a secretaria e que cabe aos gestores destas
indicarem os nomes. Questionado se já há lista das pessoas que participarão. Informado que não.
Thais gostaria de saber se é possível convidar a Camila, gerente do núcleo de parques e praças,
pois seria a pessoa que dialoga com o SEINFRA sobre os projetos dos brinquedos acessíveis.
Thais se coloca a disposição para realizar o convite. Paulo afirma que seria interessante que o
convite fosse informal e que no dia da reunião o link seja encaminhado, pois oficialmente seria
indelicado, pois a autonomia é da secretaria. Thais reforça a importância da participação de
Camila por estar participando do projeto de implantação dos brinquedos e que fará o convite de
forma não oficial. Todos de acordo. GT 2 – Convite para reunião online dia 27/04/2021 às 8h30,
para tratar do Projeto Censo. Será encaminhado o projeto de 2004 que não foi realizado nas
tentativas de um Censo em 2004, 2014, 2016 e 2018. Sérgio esclarece que em reunião da mesa
diretora, foi identificado um documento amplo que foi encaminhado aos participantes do GT2, a
nomenclatura ainda está incorreta, precisa ser ajustada e melhorada, foi feito por uma empresa,
mas na época não houve recurso para executar e reforçou a importância da realização do censo,
até para identificação das demandas para aprimoramentos das ações realizadas pelas políticas
públicas. A reunião ocorrerá no dia 27/04 às 08:30h. Paulo solicita a leitura das pessoas que
fazem parte. Célia realiza a leitura e afirma que está no chat, Vanessa aproveita e faz o convite
para os conselheiros da Educação e da Saúde que participem desse GT, em razão da ampla
gama de demandas e temas que podem ser trabalhados e tratados. Paulo agradece a
manifestação e conclui o assunto. 6 - Agenda de reunião presencial com o Prefeito no dia
16/04/2021 às 10 horas: Paulo sugere que a reunião seja feita online, Sérgio sugere que seja
verificada essa possibilidade para a segurança dos envolvidos, Paulo acrescenta que apesar do
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desejo de estar de forma presencial o momento não é propicio. Solicita que Vanessa verifique
essa possibilidade. Que não se perca a agenda, mas que se verifique a possibilidade que seja
online. Prioridade que a reunião ocorra. Paulo questiona se há alguma consideração sobre a
demanda e Sergio apenas acrescenta que as demanda já foram elencadas pelas instituições.
Maristela questiona sobre o encaminhamento do documento do GT. Confirmado por Vanessa. 7-
Palavra Livre dos Conselheiros: Maristela se inscreve. Paulo questiona se há mais alguém,
pergunta se a representante do Conselho Estadual ainda está presente, a mesma afirma que sim,
mas que não há nada a declarar, acrescenta que em razão de uma cirurgia não pode falar muito.
Paulo agradece sua participação. Sérgio se inscreve e refere-se a documento encaminhado ao
presidente do COMDE, que trata sobre o Movimento Vacina Já! Eu mereço uma dose de
respeito! Movimento importante que trata da vacinação de pessoas com deficiência em relação a
COVID 19. Questionado se deseja compartilhar a tela, Célia afirma que já está disponibilizado,
apresentando foto da arte. Disponibilizada a palavra para a conselheira Maristela, esta relata que
sobre a participação nas divulgações das ações do COMDE, realiza de forma continuada nas
mídias sociais da ABRATO, CONFITO e Conselho Nacional de Saúde e que também traz
informações destes espaços para o COMDE. Em relação a consulta pública referente ao piso tátil,
foi passado em plenária mensal para que o Presidente leva-se a outros conselhos, através da
reunião mensal de todos os conselhos na ASCOP, para que também pudessem estar
contribuindo, sendo esse o seu desejo de comunicação reafirmando o apoio constante. Paulo
agradece e parabeniza a conselheira pela atuação e comprometimento. Maristela acrescenta
ainda que sobre o GT tem muito a contribuir com aspectos do Conselho Nacional de Saúde,
apesar de não estar mais no conselho, mas como é presidente de uma associação estadual dos
Terapeutas Ocupacionais, participam de um colegiado nacional que faz parte do Conselho
Nacional de Saúde, ocorrendo a participação indiretamente, tendo muito a contribuir inclusive para
indicar pessoas para as lives que vem ocorrendo. Paulo pontua a importância da participação nos
conselhos para poder articular ações e desenvolver projetos em conjunto, independente de possuir
fala ou não, a participação social é fundamento em especial enquanto sociedade civil. Passada a
palavra ao Sérgio, que coloca que foi convidado pelas lideranças do movimento das pessoas com
deficiência a participar de um movimento nacional de vacina a pessoa com deficiência. Estão
participando os conselhos e entidades que atuam no atendimento a pessoas com deficiência,
para que inclua como prioridade a vacinação de pessoas com deficiência com comorbidades,
estão sendo realizados documentos para o Ministério Público, Secretários de Saúde e Prefeitos,
Conselhos e Instituições de todo o território nacional. Estão envolvidos para que as pessoas com
deficiência saiam da 15ª posição da lista, para público prioritário na vacinação contra COVID.
Existem muitas pessoas com comorbidades em especial os amigos com Síndrome de Down,
paralisados cerebrais, entre outras pessoas que tem comorbidades, diabetes, frisando o fato da
pessoa com deficiência sempre ser deixada para o final. Haverá uma live onde o tema será
tratado, foi também realizado um documento modelo com toda a legislação e deve ser
direcionado ao Ministério Público, Secretário de Saúde e Prefeitos. No texto estão todas as
legislações que respaldam a solicitação, esse documento será disponibilizado para a Secretaria
Executiva para que seja formatado com a logo do COMDE de Joinville. Para que Joinville se
articule, reforça que já foi realizado o encaminhamento de um documento, mas que este irá com
maior respaldo legal. Para que de fato as pessoas com deficiência sejam colocadas como
prioridade. Em conversa com a Ministra, a fala foi de que deve-se seguir o que já está posto, há
exemplos como de Piauí em que as pessoas com deficiência já estão sendo vacinas, por terem
sido elencadas como público prioritário. O documento será enviado não apenas no âmbito
municipal mas estadual também, concluindo a fala. Paulo reforça a importância do movimento, que
também foi convidado, mas que entende que o COMDE esta muito bem representado pelo Sérgio
e faz-se necessário dividir tarefas. E que a discussão precisa se manter para que as pessoas
com deficiência sejam vistas como prioridade. Finaliza questionando ao Sérgio se há alguma
sugestão para o trato do assunto. Sérgio reforça que o importante é o encaminhamento destes
documentos. Em relação a live a mesma será divulgada para todos e também para as entidades
que atendem pessoas com deficiência. Paulo sugere que todos os Conselhos Municipais possam
discutir nas suas redes. Que passará a demanda para discussão no Estado e no Nacional, para
que se fosse possível transmitir em outras redes para ampliar o público. Paulo pede que seja
repassada a sugestão ao Movimento, através da revista em ação. Realizada uma mudança de
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assunto pontual, para inclusão das Conselheiras da Saúde que passarão a compor o GT2.
Realizadas as considerações e agradecimentos finais. A reunião foi encerada com a imagem da
antiga secretária executiva Edna que havia recebido alta após internação em razão da covid19. 8
– Finalização da Reunião: A ata foi redigida pela Conselheira Vanessa Cristofolini, revisada
pela Secretária 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 9353352 e o código CRC 23D28498.

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