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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 – 4 DE MAIO DE 2021 – COMDE

 

No dia quatro de maio 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
quatro participantes, entre eles dezesseis Conselheiros (Titulares e Suplentes), as Intérpretes de
Libras Patrícia Medeiros e Terezinha Aparecida, e dois convidados. Destacamos que será a
primeira reunião a ser transmitida pelo canal do YouTube do COMDE. 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 houveram manifestações –
pauta aprovada. Em relação a ata da reunião ordinária do dia 6/04, encaminhada por e-mail aos
Conselheiros, não teve manifestações, ata aprovada. 3 -Correspondências enviadas e
recebidas: Convite para participação na Reunião da Comissão de Cidadania e Direitos
Humanos, referente ao Projeto de Lei nº17/2017, que dispõe sobre “Determina que os veículos de
transporte público coletivo de passageiros das linhas regulares do Município de Joinville realizem
desembarque de usuários fora dos pontos previamente determinados e dá outras providências”. O
Presidente Paulo justificou a ausência do COMDE na reunião de Comissão e sugeriu a
deliberação de um documento aprovando o Projeto de Lei. O Conselheiro Gilberto alertou da
importância de reforçar o aspecto de segurança no desembarque das pessoas com deficiência,
não gerando transtornos no trânsito. A Conselheira Thaís destacou a importância de divulgar a Lei,
para que outras pessoas não queiram usufruir do direito previsto de solicitar o desembarque fora
de pontos previamente determinados. O Presidente Paulo lembrou que já existem cartazes
padronizados pelas empresas para a divulgação de informações e orientações que podem
auxiliar neste sentido. Deliberado envio de documento de apoio ao Projeto de Lei, com destaque
a necessidade da segurança e divulgação da proposta final. Deliberação aprovada pelos
Conselheiros presentes. Memorando SEI Nº8861961/2021 – SES.NAD: Resposta da Secretaria
de Educação em relação ao convênio com a IJAS. Leitura do documento. O Presidente Paulo
destacou que diante do ocorrido, o COMDE demonstrou sua preocupação pelo atendimento de
pessoa surda e cumpriu o seu papel de pedir os esclarecimentos. Notificação nº0067/2021, da
12ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joinville, com cópia do despacho de indeferimento e
arquivamento do encaminhamento do COMDE de denúncias de pessoas prejudicadas pelo
Transporte Eficiente. O Vice-Presidente Sérgio explicou as denúncias recebidas de pessoas com
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deficiência e relatou a redução do número de ônibus que realizam o transporte das pessoas com
deficiência conforme o agendamento prévio. Durante a pandemia, ocorreu a diminuição do
número de veículos para esse atendimento e muitas pessoas não conseguiram agendar a ida e
volta de seus compromissos sejam médicos ou de trabalho. Sendo que a concessionária do
serviço demonstrou que a frota municipal apresenta condições de acessibilidade e que o
Transporte Eficiente tem suprido as demandas, sendo que muitos agendamentos não foram
realizados por desistência do usuário. A Conselheira Thaís se prontificou a perguntar no setor
responsável da SEINFRA dados da fiscalização do serviço e o número atual de veículos. 4 -
Recebimento de denúncias e providências: O Conselheiro Adelso Siqueira encaminhou por e-
mail a informação que no Mercado Hipermais na Rua Marechal Luz, nº1100, Bairro Fátima não
tem vagas para pessoa com deficiência e nem caixas preferenciais. Diante dessa colocação, o
Vice-Presidente Sérgio compareceu no estabelecimento e verificou a existência dos espaços e
caixas, no entanto com pouca visibilidade da informação e indicação do atendimento. Aproveitou
a oportunidade para informar o recebimento da denúncia e orientar o responsável pelo
estabelecimento. O Presidente Paulo, sugere a notificação e orientação do estabelecimento para
melhor acessibilidade e visibilidade das informações. Deliberação aprovada. 5 - Momento dos
Grupos de Trabalho:  o Grupo de Trabalho/GT 1 – Acessibilidade (Engenharia, Arquitetura,
Transporte e Mobilidade Urbana) reuniu-se no dia 28 de abril de 2021, com a pauta de
Brinquedos Adaptados e Inclusivos nas Praças, situação dos pisos tátil e calçadas no município.
O Vice presidente Sérgio fez a leitura do registro da reunião e dos encaminhamentos deliberados.
O Grupo de Trabalho 2 – Apoio Social(Políticas Sociais, Educação e Saúde) reuniu-se nas datas
27 e 29 de abril de 2021, de forma online para tratar do Projeto Censo que visa conhecer a
realidade das pessoas com deficiência, identificar suas demandas e propor aprimoramento das
políticas públicas por meio de dados a serem adquiridos por questionários e entrevistas. Foi feita
a leitura dos registros das reuniões. Os temas e pautas terão continuidade nas próximas reuniões
que acontecerão no mês de maio. 6 - Palavra livre dos Conselheiros: antecipou-se esse item
da pauta com a inscrição dos participantes. O Coordenador da Unidade de Apoio aos Conselhos,
Sr. Robson, explicou que a reunião está sendo gravada e será transmitida pelo YouTube. A
reunião do COMDE será a primeira a ser publicizada, sendo que todas as próximas reuniões dos
Conselhos acontecerão desta forma. Aproveitou para agradecer a participação das Intérpretes de
Libras Patricia Medeiros e Terezinha Aparecida. A Conselheira Thaís comunicou que assim que
receber as informações do Transporte Eficiente, repassará pelo WhatsApp. O Conselheiro Sérgio
da IMPAR, solicitou a palavra para descartar a fome que tem sido um grande problema social que
atinge a comunidade, propondo uma ação do COMDE. O Presidente Paulo comentou que o
COMDE não executa ações neste sentido, mas isso não impede o apoio e a participação dos
Conselheiros nas atividades promovidas pelas demais instituições e comunidade. O Vice-
Presidente Sérgio informou que as Instituições que atendem pessoas com deficiência estão
recebendo alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos. A Conselheira Vanessa, que atua
na Secretaria Executiva do COMSEAN relatou que este Conselho tem tomado várias medidas no
município. A Coordenadora Deise Gomes relatou que 46 instituições e serviços inscritos no
CMAS foram beneficiados com alimentos obtidos pelas doações recebidas na Campanha Dose
de Bondade. Também destacou os produtos hortifruti do PAA, que beneficiam população e os
agricultores familiares da região. Diante as colocações feitas, o Conselheiro Sérgio sentiu-se
contemplado com a reflexão que propiciou na reunião, sendo que se posicionou contrário ao valor
do atual auxílio emergencial que não é suficiente nem para a alimentação semanal de uma família.
A Conselheira Jéssica divulgou o evento online que acontecerá de 5 de maio até 9 de junho, Ciclo
de Debates: Maternidade e Deficiências: Diálogos Necessários. Acontecerá em diversos canais,
como a página do COMDE e no YouTube, sempre nas quartas-feiras às 20 horas. Agradeceu o
apoio e a participação do COMDE. O Presidente Paulo divulgou as LIVES do COMDE que
acontecem nas segunda-feiras às 19h30, e a atividade de hoje a noite, Formação em Liderança
Inclusiva que será promovida pela Sustentare Escola de Negócios. Os eventos promovidos e
divulgados apresentam sempre o link, a descrição e a interpretação em libras, para garantir a
acessibilidade das pessoas com deficiência. Os Conselheiros também foram convidados para se
inscrever no canal do COMDE no YouTube. 7 – Movimento Vacina Já: Como último item de
pauta, o Presidente Paulo e Vice Presidente Sérgio falaram do “Movimento Vacina Já, Eu mereço
uma Dose de Respeito”. Explicaram que o movimento iniciou em Xanxerê-SC, que já articularam
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mobilizações e falas junto ao CONADE, CONEDE, Ministério Público, diversos Conselhos e nas
Prefeituras, sempre com o objetivo de incluir as pessoas com deficiência no público prioritário do
Plano de Vacinação da Covid-19. Em Joinville, o COMDE já encaminhou a solicitação ao Prefeito
e ao Secretário de Saúde, mas obtivemos como resposta a negativa e informação de que será
seguido o Plano Nacional de Vacinação. Conforme a Secretaria Nacional de Saúde, os públicos
prioritários do Plano podem ser alterados conforme o interesse e a realidade dos municípios.
Sendo que isso já aconteceu em alguns locais, por exemplo Campo Grande/MS. Na última
Reunião do CONADE, a Secretaria Priscila Gaspar foi desmentida ao vivo por divulgar a fake
news de que o Brasil é o quinto país que mais vacinou sua população, e pelo posicionamento
favorável de que apenas as pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação
Continuada(BPC). Posicionamento que não atende os interesses e direitos das pessoas com
deficiência. O Movimento está articulando uma reunião com a Secretária de Estado da Saúde de
Santa Catarina, Sra. Carmen Emília Zanotto, para que todas as pessoas com deficiência sejam
contempladas na próxima etapa do Plano de vacinação e não apenas as pessoas com deficiência
que recebem BPC, com Síndrome de Down ou comorbidades. Consideramos justo a mobilização
das pessoas com Síndrome de Down, mas o recorte das pessoas com deficiência que recebem
BPC é uma forma de dividir o Movimento Vacina Já. O Conselheiro Amarildo pontuou que já está
sendo divulgado a vacinação deste público pelas imprensa local. A Conselheira Célia divulgou o
link para cadastro da vacinação. O Presidente Paulo agradeceu as colocações e conta com o
apoio de todos para a divulgação e adesão ao movimento. 8- Finalização da Reunião:
Realizadas as considerações e agradecimentos finais. A ata foi redigida em conjunto pelo Vice-
Presidente Sérgio Luiz e a técnica Mônica Cristina da Secretaria Executiva do COMDE; e
assinada eletronicamente pelo Senhor Presidente Paulo Sérgio Suldovski.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Suldovski, Usuário
Externo, em 08/06/2021, às 14:02, 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 9443996 e o código CRC 6A11FF7D.
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