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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 – 9 DE NOVEMBRO DE 2021 – COMDE

 

Os conselheiros do COMDE – Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência,
reuniram-se de forma online, às 9h07 do dia 09 de novembro de dois mil e vinte e um, em reunião
ordinária para discutir e deliberar sobre a pauta apresentada. Sérgio cumprimenta a todos e faz a
leitura da convocação, passando para a aprovação da pauta. Item 1 – Aprovação da Pauta –
Sérgio realiza a leitura da pauta e coloca para aprovação, sem manifestações pauta aprovada.
Item 2 - Aprovação da ata reunião ordinária de 03 de setembro de 2021 – Sérgio questiona
se todos receberam a ata, com resposta positiva dos demais conselheiros coloca para
aprovação. Sem manifestações ata Aprovada. 3 - Correspondências enviadas e recebidas,
denúncias e providências:- Oficio recebido APISCAE – informando mudança de
endereço: Sérgio faz a leitura do ofício que informa o endereço atual da instituição para
conhecimento dos conselheiros. Passa para o ponto seguinte - Ofícios Transporte Eficiente -
Sérgio faz a leitura da denúncia que faz referência ao não cumprimento de horários agendados do
ônibus eficiente, que os atrasos são frequentes, o que faz com que o usuário perca terapias,
segundo relatos em contato com a empresa responsável pelo transporte a justificativa é de que o
ônibus estaria estragado. A denunciante finaliza questionando qual a obrigatoriedade da empresa
em cumprir com os compromissos previamente agendados. Sérgio relata que o conselho
encaminhou um ofício para as empresas solicitando esclarecimentos e entende que também
poderia ser elaborado um documento questionando sobre a manutenção dos ônibus que realizam
o transporte eficiente. Reforça que percebe a diferença entre o tratamento realizado para os
ônibus de linha em comparação ao transporte eficiente. Amarildo relata que existe um número
significativo de ônibus em manutenção. Sérgio relata que solicitará para a secretaria-executiva do
conselho o encaminhamento de documento ao SEINFRA para que realize a fiscalização e também
questionando sobre como se dá a manutenção da frota de ônibus eficiente. - Denúncia de
escola com elevador sem funcionamento: segundo relatos o elevador de acesso da Escola
Municipal Geraldo Wetzel, desde sua instalação não apresenta possibilidade de uso, que equipes
são chamadas para avaliar, mas que nada efetivo é realizado, na escola possuem 4 estudantes
que necessitam de auxílio para locomoção e foram direcionados para o piso térreo. Sérgio
informa que já foi encaminhado documento para a secretaria de educação solicitando a
informação sobre o número de elevadores que não estão funcionando e quantos destes já se
encontram em processo de manutenção. Questiona se a representante da Secretaria de
Educação Glaucia está presente na reunião, sem retorno. Sérgio acrescenta ainda que chegou a
falar com a diretora da Escola Luiz Gomes e que esta também relatou problemas com o elevador,
a diretora ainda acrescenta que nessas situações as aulas ocorrem no piso térreo por falta de
acessibilidade. Sérgio sugere o envio de novo documento solicitando informações e limitando um
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prazo para solução da demanda, considerando que se iniciará novo ano letivo, justificado pela
falta de resposta ate o momento, Sérgio volta a questionar se está presente algum representante
da Secretaria de Educação, sem manifestação. Repassada a fala para Conselheira Daiana do
SER, que relata que já identificou esse problema com os usuários do serviço, e reforça a
importância de contato com o SEINFRA em razão de pacientes que estão perdendo consultas,
reforçando inclusive a incompatibilidade de horários do transporte eficiente com as terapias
agendadas, que a equipe está preocupada pois o transporte tem buscado os usuários em horário
muito antecipado ao horário de consulta, o que por vezes as famílias não comparecem em razão
de perderem todo o dia. Sérgio relata que essa é uma demanda também na instituição em que
atua, e que o documento também irá com cópia ao SEINFRA, pois é o setor responsável pela
fiscalização deste serviço. - Denúncia de atraso na entrega da carteira de autista e de
pessoa com deficiência: Sérgio faz a leitura do documento que solicita informação sobre o
tempo para entrega das carteirinhas. Documento ainda não obteve resposta. Faz também a leitura
da denúncia recebida que faz referência ao atraso no recebimento da carteirinha. - Ofício
recebido do Universo Down – informando desligamento de profissionais: Sérgio faz a
leitura do documento que informa o desligamento de funcionários e a contratação de novos
técnicos. - Ofício nº de alunos com deficiência: Sérgio faz a leitura do ofício que solicita
levantamento do número de alunos com deficiência encaminhado pelo COMDE, sem resposta até
o momento. Realiza também leitura dos ofícios encaminhados pelo COMDE, sobre informações
acerca do transporte eficiente (manutenção e número da frota), também encaminhado ofício
questionando sobre o transporte eficiente aos domingos e feriados. Abre para manifestação dos
demais conselheiros. Sem manifestações da continuidade passando para o item 4 - Fórum de
Eleição da Sociedade Civil Organizada. Abre a palavra para a secretaria-executiva, Luciane
cumprimenta a todos e faz menção ao número reduzido de instituições inscritas, acrescenta que
algumas deveriam encaminhar um suplente em três dias uteis e que ela tem feito contato
constante para o cumprimento do prazo, acrescentando as justificativas apresentadas. Ainda está
no aguardo da PJ, sendo solicitado urgência. Em conversa com ADEJ também foi solicitada a
urgência na demanda para que então seja realizada a Minuta do Decreto, exemplifica o fluxo de
tramitação para o decreto e finaliza com a afirmação que tudo ocorrerá de forma adequada.
Sérgio questiona sobre a posse. Luciane relata que algumas decisões precisam ser tomadas
hoje, inclusive sobre o local onde será feita. Sérgio passa então para o próximo ponto de pauta. 5
– Posse da nova Gestão do COMDE, biênio 2021 -2023, definição de local e data. Luciane
relata que essa gestão finaliza no dia 14/12/2021, sendo necessário definir como será feita a
posse: se ocorrerá de forma presencial ou online (Luciane reforça que considera mais seguro que
seja realizada de forma remota), acrescenta ainda a urgência em ser definida data e horário.
Solicita também quais pessoas devem ser convidadas. Sérgio questiona se Paulo está presente,
sem manifestação. Luciane reforça a necessidade de resoluções ainda nessa reunião, explicando
que no decreto é especificado que a gestão dará início no dia 15/12/2021. Sugere como datas
possíveis 14 ou 15 de dezembro, que formalmente essa gestão permanece até o dia 14. Sérgio
sugere que a próxima ordinária seja no dia 07/12 de forma presencial. E que a posse ocorra dia
15, na Casa dos Conselhos. Luciane reforça que o espaço na casa é limitado não comportando o
número de conselheiros. Sérgio sugere no SENAI Sul, às 09h no dia 14/12. Acrescenta ainda que
caso não seja possível no SENAI verificará outro espaço. Reforça que tanto a última ordinária
como a posse serão realizadas no mesmo local. Luciane também acrescenta que dentro do
grupo, quem puder auxiliar seria importante. Sérgio solicita apoio de Robson para o cerimonial.
Luciane questiona quem será convidado. Sérgio sugere os presidentes dos demais conselhos,
Secretária de Assistência Social, Prefeito e Vice, Presidente e Vice da Câmara de Vereadores.
Luciane novamente solicita apoio dos conselheiros. Sérgio questiona se a SECOM auxilia com o
cerimonial e Luciene relata que não estão realizando. Sérgio questiona se todos estão de acordo.
Luciane solicita que o Presidente e Vice do Conselho, preparem uma fala. 6 - Momento dos
Grupos de Trabalho: GT 1 – Reunião do dia 21 de setembro de 2021 - Sérgio relata que
estiveram em reunião na COMAC, estavam presentes, Sérgio, Mário, CDL, advogados do CDL,
Ajorpeme, novamente estão discutindo as calçadas de Joinville. Como estava presente o
Vereador Alisson, foi proposto que as calçadas fossem consideradas não como lotes e sim como
quadra, para facilitar a fiscalização. Nesse dia foi solicitada reunião com o Prefeito para
apresentar as questões tratadas, ficou programado para 27/11 às 10h, acredita que é importante
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a participação destes entes para que percebam a importância na acessibilidade para todos e não
apenas para a pessoa com deficiência. Amarildo complementa a fala de Sérgio reforçando a
importância da reunião e das pessoas presentes. Finalizando a fala, passa a palavra para os
integrantes do outro GT. GT 2 – Últimos relatos - Nyara coloca que houve uma última reunião no
dia 27, que estavam presentes Ela, Gislaine e Sérgio, que conversaram sobre um projeto
encaminhado pela nutricionista Eveline, em que ela solicita apoio para fiscalizar e apoiar a
contratação de nutricionista nas entidades que prestam atendimento a pessoas com deficiência.
Em conversa definiram que o projeto será encaminhado para os conselheiros e que chamariam as
instituições para conversarem sobre o assunto e dar espaço para que a nutricionista realizasse a
defesa do projeto, também foi falado de uma visita que precisava ser realizada pelos
conselheiros, mas que não teve retorno sobre essa situação. Ressalta que em outubro não houve
reunião. Vanessa relata que no dia anterior realizou a visita em conjunto com a técnica Mônica,
para identificar a instituição que se encontra na Rua Tubarão. Trata-se de uma Residência
Inclusiva, que no primeiro momento entenderam que não, mas que estava agendada reunião com
a proprietária, pois esta não estava no local no momento da visita. A conversa está agendada
para a próxima quinta feira. Sérgio então afirma que aguardará o retorno após conversa com a
proprietária. Palavra livre para os conselheiros: inscrição do conselheiro Sérgio. Que traz 3
assuntos, 1º) Rua Pref. Helmuth Fallgatter - Boa Vista - relata que esteve no local em um dia de
muita chuva, foi acompanhado pelo responsável pela obra Sr. Custódio com a finalidade de
apresentar as irregularidades, como retorno foi informado da impossibilidade de qualquer
mudança, relata as irregularidades do piso tátil, que já foram encaminhados documentos,
realizadas vistorias, foi encaminhado documento para ABNT, para que o piso tátil fique no meio
da via para garantir a segurança das pessoas com deficiência. Finalizou solicitando apoio a
AJIDEVI sobre essa questão. Reforça ainda que a forma como o piso tátil está posto, coloca a
pessoa com deficiência em risco, em razão da quantidade de irregularidades, sugere maior
manifestação do Conselho. Como segundo ponto, reforça a questão dos Elevadores nas escolas,
solicita a secretaria executiva que seja disparado documento questionando quem faz a
manutenção dos elevadores nas escolas, em razão da necessidade de funcionamento destes,
pois atinge não só alunos, mas pais de alunos que possuem deficiência. Ultimo ponto é o
encaminhamento ao SEINFRA, relatório de todas as manutenções realizadas no Transporte
Eficiente. Amarildo se manifesta no primeiro ponto reforçando que seja realizado o ofício e que a
AJIDEVI deve também se manifestar. Conclui colocando-se a favor das demais colocações do
conselheiro Sérgio. Sérgio finaliza a reunião, informa que buscará espaço para que a última
reunião do ano seja presencial. Deseja um excelente dia a todos e agradece a presença de todos.
A ata foi redigida pela conselheira Vanessa Cristofolini; e assinada eletronicamente pelo Senhor
Presidente Paulo Sérgio Suldovski.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sérgio Suldóvski, Usuário
Externo, em 10/12/2021, às 09:23, 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 0011372381 e o código CRC 858CF1B3.
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