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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ONLINE – 21 DE MAIO DE 2021 – COMDE

 

Aos vinte e um dias de maio de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, 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. A reunião extraordinária foi para apreciação do Comitê Executivo
Intersetorial de Acessibilidade a Pessoa com Deficiência. 1 – Acolhida e apresentação:  O
Senhor Presidente Paulo Sérgio Suldovski desejou a todos as boas vindas, agradeceu aos
Conselheiros presentes e aos Secretários e seus representantes, passando a palavra a
Secretária Fabiana Ramos da Cruz Cardozo, que em sua apresentação falou de sua participação
junto aos movimentos da pessoa com deficiência. Na sequência foram fazendo uso da palavra, o
Sr. Rodrigo Andriolli – Secretário da Habitação; Diego Callegari Feldhaus – Secretário da
Educação e seu Gerente Sr. Cassiano; o Conselheiro Amarildo Rocha; O Vice Presidente do
COMDE - Sr. Sérgio Luiz Celestino da Silva; representando a Secretaria de Saúde a Gerente
Viviane Conzatti, a Coordenadora do SER Adriana e a Conselheira Gislaine Batista de Souza;
André Mattos – Secretário de Esportes e a Gerente Rosicler Ravache do Paradesporto; o
Vereador Alisson Julio; Conselheira Nyara Regina Hansen; Conselheira Érika Santos Tomé da
SEINFRA; Conselheiros Seije André Sanches e Marcos Antônio Dallabarba; Conselheira Soraya
Corrêa da Conceição da Secretaria de Fazenda; Conselheira Célia Rejane Gonçalves da
FIESC/SENAI; bem como as Coordenadoras da SAS Deise Gomes, Patrícia Medeiros e
Terezinha Aparecida da Silva. Estavam presentes na reunião online vinte e três participantes,
entre eles dez Conselheiros (Titulares e Suplentes), as Intérpretes de Libras Patrícia Medeiros e
Terezinha Aparecida, e dez convidados. Destacamos que a reunião foi gravada e ficará disponível
no canal do YouTube do COMDE. Após a apresentação dos presentes, o Presidente Paulo pediu
para que o Vice-presidente Sérgio Luiz Celestino da Silva observasse as inscrições para as falas,
e passou a palavra para a Secretária da Assistência Social Fabiana apresentar a proposta do
Comitê. A Sra Fabiana explicou que o mesmo surge para atender as demandas do COMDE,
como resultado da reunião que ocorreu com o Prefeito Adriano. A Coordenadora Deise
apresentou o fluxo proposto, fazendo a leitura do material. Onde o COMDE encaminha os ofícios
para o Comitê, que ao receber denúncias ou solicitações encaminha via processo SEI para a
Secretaria que irá atuar, indicando o que será feito, quando e onde. A Coordenação de
Acessibilidade será responsável pelos encaminhamentos e pela atualização da Planilha de
Demandas e Planilha Propositiva. Serão prestado contas das solicitações recebidas e a
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos irá acompanhar o processo. As Coordenadoras
Deise Gomes e Patrícia Medeiros ficarão a frente das ações, ficando ao COMDE a função de
enviar os documentos ao Comitê. O Prefeito instituirá o processo por Decreto. O Vereador Alisson
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Junior expôs que cabe ao Legislativo acompanhar e fiscalizar as ações, e que a Comissão de
Cidadania e Direitos Humanos, por Decreto Legislativo indicará dois vereadores, um titular e um
suplente para essa finalidade. O Comitê irá resolver problemas pontuais e auxiliar na proposição
de políticas públicas. O Presidente Paulo, agradeceu o ganho as pessoas com deficiência, a
intenção em agregar e avançar. O Conselheiro Amarildo parabenizou a iniciativa. O Vice-
presidente Sérgio, destacou que a proposta é um desejo de agilizar e gerar acessibilidade e
inclusão para todas as pessoas. Uma luta do COMDE, que em setembro completa 21 anos. Na
oportunidade, o Vereador Alisson foi questionado em relação a discussão de uma Nova Lei de
Calçadas, onde a atual Legislação do Município e a ABNT, oferecem muitos obstáculos a pessoa
com deficiência, principalmente os visuais, devido a orientação de colocação do piso tátil. O
Vereador confirmou os problemas e dúvidas causados pela legislação e o objetivo de resolver de
fato essa situação. Conforme informou, a orientação atual será para a colocação de piso tátil
centralizado nas calçadas novas. Alguns problemas ainda podem ocorrer em passeios
compartilhados de pedestres e ciclistas, mas espera-se que por meio de um trabalho de
conscientização e colaboração voluntária da população isso seja resolvido. Caberá ao Município
promover e incentivar as construções de calçadas acessíveis. Conversou-se da inclusão da SAMA
no Comitê, sendo que hoje ela é responsável pela padronização das calçadas e que precisa rever
seu material orientativo para a construção das mesmas pela população. Sendo que existe a
possibilidade de alterações administrativas do setor de calçadas para a SEINFRA. O Presidente
Paulo, divulgou aos presentes a Live referente a Vacinação em Joinville, que acontecerá no dia 24
de maio de 2021, segunda-feira às 19h30, com a presença dos Secretários da Saúde e da
SECOM, para divulgar e esclarecer os procedimentos de cadastro e agendamento. Explicou o
Movimento Vacina Já: Eu mereço uma dose de respeito, com o objetivo de incluir as pessoas com
deficiência no público prioritário do Plano de Vacinação da Covid-19. Sendo que o COMDE tem
uma preocupação com as pessoas que não estão acessando seus direito, por falta de
conhecimento. O Vereador Alisson, divulgou sua Moção endereçada a Saúde Municipal e
Estadual solicitando a vacinação para pessoas com deficiência permanente. Atualmente,
conforme as reuniões da CIB da Saúde, uma das dificuldades existentes é a de quantificar essa
população. Lembrando que conforme a Lei Brasileira de Inclusão, transtorno mental quando
incapacitante também se enquandra como pessoa com deficiência. O Vice Presidente Sérgio
lembrou que não temos estatísticas de quantas pessoas com deficiência estão morrendo por
Covid-19, uma vez que essa informação não tem sido registrada, sendo que estudos comprovam
que a pessoa com deficiência está muito mais vulnerável em adquirir a doença. Neste momento,
entrou na reunião o Sr. Mário Cezar da Silva, que como Conselheiro durante muitos anos,
demonstrou seu interesse e luta constante pela acessibilidade e inclusão, relatando sua
experiência em outros municípios em capacitar facilitadores de departamentos e secretarias
quanto ao planejamento e conhecimento de medidas a serem adotadas. Destacou um estudo de
rebaixamento de travessia com menor custo, projeto que será apresentado ao SEINFRA E
SEPUD. Finalização da Reunião: O Presidente Paulo e a Secretária Fabiana, realizaram as
considerações e agradecimentos finais. A ata foi redigida pela 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 9444384 e o código CRC 16EEF031.
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