
ATA SEI

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).

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 07 DE DEZEMBRO DE 2021 - COMDE

 

Os conselheiros do COMDE – Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, reuniram-se de
forma presencial, em sala cedida no SENAI Norte, situado na rua Arno Waldemar Döhler, n. 87 às 8h30 do
dia 07 de dezembro de dois mil e vinte e um, em reunião ordinária para discutir e deliberar sobre a pauta
apresentada. Paulo cumprimenta a todos e solicita verificação de quórum, a secretaria-executiva informa
positivamente. Paulo questiona se todos receberam a pauta e solicita a eleição de alguém para secretariar a
reunião para realização da ata, ficando a cargo da conselheira Vanessa Cristofolini. Pauta: 1 – Aprovação da
Pauta. Paulo solicita que seja feita a leitura da pauta e questiona se alguém deseja inserir mais algum ponto.
Vanessa informa que foi recebido nessa manhã solicitação de aprovação por parte da Gerência de
Administração e Finanças o plano de aplicação do FMDPPD, relata que foi realizado contato com a GUAF e
esta informou que caso não fosse possível realizar ainda nesse ano, que fosse tratado na primeira reunião de
2022. Paulo faz menção a importância de aprovação do plano e sugere que seja visto e aprovado nesta
reunião, mas que seja revisado pela gestão que se inicia. Sem manifestação dos demais conselheiros sugestão é
acolhida e aprovada a pauta. Ponto 2 - Aprovação da ata reunião ordinária de 09 de novembro de 2021.
Paulo relata que houve problema com a ata da reunião de novembro, porém Vanessa informa que realizou a
mesma e disponibilizou para contribuição dos demais conselheiros. Acordado realizar leitura e aprová-la nesta
reunião. Após leitura ata aprovada com as seguintes ressalvas. Alterações ortográficas, incluir o nome da
conselheira Daiana e trocar o nome do Presidente Paulo que não estava na reunião do GT 2 pelo nome do
Vice Sérgio que se fez presente na ocasião. 3 - Leitura e aprovação do Plano de Aplicação do FMDPPD:
Realizada a leitura do plano de aplicação por Sérgio e Vanessa. Paulo coloca que a utilização do recurso está
em conformidade com as diretrizes legais, sugere que seja aprovado e revisto pela nova gestão na próxima
reunião ordinária. Sem manifestações dos demais conselheiros plano aprovado, solicitado que seja realizada
Resolução. 4 - Correspondências enviadas e recebidas, denúncias e providências: - Resposta da SED
- Ofício nº de alunos com deficiência; Paulo coloca que a resposta foi recebida por esse conselho e
encaminhada para o conhecimento de todos os conselheiros, não tendo nada mais a declarar. - Resposta da
APAE - Denúncia de atraso na entrega da carteira de autista e de pessoa com deficiência; Recebida
resposta por parte da APAE, realizada leitura no decorrer da reunião, todos concordam que a justificativa está
de acordo. Próximo item, - Indicação para a Comissão Municipal da Rede de Atenção à Pessoa com
Deficiência (RAD) a representante do COMDE Sra. Nyara Regina Hansen. Paulo informa que em
conversa com Mônica e Luciane entenderam que a melhor opção de indicação seria a servidora Nyara que se
manterá no conselho, todos concordaram com a indicação. - Resposta ao MPSC – Ref. Visita in loco
para verificar a regularidade no atendimento em Libras prestadas pela Secretaria M. de Saúde e
Hospital M. São José. Paulo relata que realizou a visita com a conselheira Daiana Bortolotti, vice presitente
Sérgio Luiz Celestino da Silva e a Coordenadora de assessoria à acessibilidade da Pessoa com Deficiência e
que apesar do excelente atendimento e disponibilidade dos servidores não há na secretaria profissionais de
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libras, Paulo reforça que essa é uma batalha que ainda precisa ser travada, mas que já existem avanços
trazendo como referência as profissionais Patricia e Terezinha que hoje realizam a interpretação nas reuniões
do conselho e para toda a Secretaria de Assistência Social. - Resposta a CVJ – Indicação n.
206/2021/Câmara Mirim – ref. Desburocratização do processo para concessão do passe livre para
pessoas com deficiência. Paulo informa que foi realizada a resposta, que sim é de total apoio do COMDE a
desburocratização, mas informa que esta não é uma competência do COMDE e sim do legislativo. Sérgio
reforça que não faz sentido uma pessoa com deficiência ter que anualmente encaminhar os laudos sendo que
não há possibilidade de alteração no quadro de saúde da pessoa com deficiência. Paulo então finaliza
informando que a resposta encaminhada foi no sentido de apoiar a demanda, mas que o legislativo municipal é
que deveria ser cobrado para que realize ações nesse âmbito. - Informações do CONEDE: Regulamenta a
Lei nº 18.225, de 11.10.2021, de origem parlamentar, que “Dispõe sobre o registro de violência
contra a pessoa com deficiência no Boletim de Ocorrência expedido pelas Delegacias de Polícia Civil
e pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina”. Paulo afirma não ter nada a declarar sobre o
assunto, que trata-se apenas de uma informação recebida para conhecimento e já foi encaminhado para todos
os conselheiros. Item 5 – Posse da nova Gestão do COMDE, biênio 2021 -2023 – Dia 14/12/2021 – 11h
– Local: Auditório do SENAI SUL, Av. Procópio Gomes, 911 – Bucarein:  Paulo relata que foi realizado
convite ao Prefeito, que o mesmo se mostrou interessado em participar do evento, mas que haveria a
necessidade de alteração do horário, foi então realizada a alteração do horário para as 11 h, que o cerimonial
será realizado pela SECOM. Sérgio explica ainda que será realizada a posse e que posteriormente os
conselheiros elegerão a mesa diretora. Paulo explica que para a nova gestão o presidente será um
representante da sociedade civil. 6 - Momento dos Grupos de Trabalho: GT 1 – Paulo relata que não
houve reunião do grupo de trabalho em razão de agenda com o prefeito o que não ocorreu. Considerando a
importância da demanda foi deliberado pelo prefeito que a reunião fosse realizada na SECULT no dia 09/12
às 14h30 com o secretário Marcel. GT 2 – Apoio Social – reunião dia 30/11/2021 – 10h – Relatos da
visita e dados técnicos da instituição - Ofício 99/2021 – SAS.UPE.CREAS 3 – PCDI- Serviço de
Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idoso e suas Famílias. Nyara relata que houve
reunião do grupo de trabalho, na ocasião foi repassado sobre a visita realizada no Hospital São José,
reforçando a fala do Presidente Paulo sobre a visita, passada a palavra para a conselheira Vanessa, que
informa o não comparecimento da proprietária da instituição Girassol no dia agendado, informa também que
foi realizada nova tentativa novamente sem sucesso. Considerando a impossibilidade de se verificar a
documentação, e o relato da instituição atender usuários com transtornos psiquiátricos, foi deliberado pelo
grupo que fosse encaminhada solicitação ao conselho de saúde que verificasse a situação. Acolhida a sugestão
pelos conselheiros o que será executado pela secretaria-executiva do conselho. 7 - Palavra livre dos
Conselheiros. Paulo abre inscrições para que os conselheiros possam realizar fala, inscritos: Sérgio Luiz
Seger(Instituto Ímpar/Arte para todos), Paulo Sérgio Suldóvski(SAS), Michele Regina Linzmeyer(SEPROT).
Sérgio traz dois pontos, primeiro relata que é sócio do Clube América e observou nas calçadas a presença de
limo o que pode ser um risco para pessoas com deficiência, solicita ao conselho que seja realizada uma
orientação ao clube para que o problema seja sanado, como segundo ponto traz a Conferência Popular de
Saúde Mental Antimanicomial, relata que o tema era de relevância para o conselho, acrescenta que se
inscreveu mas que não recebeu o relatório final do evento. Sugere que o conselho solicite as informações aos
responsáveis pelo evento. Maristela se coloca a disposição para solicitar as informações e encaminhar aos
conselheiros. Passada a palavra a Michele que agradece a possibilidade de retornar ao conselho como
representante do SEPROT, que a secretaria de segurança pública está a disposição para as demandas do
conselho. Paulo parabeniza Michele por estar nesse novo desafio, agradece a todos os conselheiros por
estarem presentes e ativos no decorrer dessa gestão que impôs tantos desafios. Relata sobre os avanços e
superações de realizar um cronograma todo online, mas que rompeu fronteiras. Que o COMDE estava com
um cronograma de eventos mensais e que foi possível realizar de forma remota semanal. Volta a falar do
avanço com a presença de duas interpretes de Libras para o conselho, considerando que em outros anos
dependiam de voluntários. Falou sobre sua trajetória no conselho e dos novos desafios que estão por vir junto
a FECAM. Que espera que a nova gestão se mantenha ativa nas redes sociais e no enfrentamento para a
garantia de direitos das pessoas com deficiência, e que aproveite as portas que foram abertas por esta gestão.
Pede a Sérgio que também se manifeste. Sérgio reforça a fala do presidente, se coloca a disposição de todos
para compartilhar experiências, mas que optou por sair do conselho por estar assumindo a presidência do
CEPE. As conselheiras Maristela e Glaucia também realizam manifestações de agradecimento e da importância
do Terapeuta Ocupacional na defesa de direitos da pessoa com deficiência. Paulo agradece a todos e não
tendo nada mais a tratar finaliza a reunião. A ata foi redigida pela conselheira Vanessa Cristofolini; e assinada
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eletronicamente pelo Senhor Presidente Paulo Sérgio Suldovski.
 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sérgio Suldóvski, Usuário
Externo, em 15/12/2021, às 11:08, 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 0011434297 e o código CRC 1105AAF3.
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