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Ata nº08 de 2022 – COMDE

Reunião Ordinária de 02/09/2022

Os conselheiros do COMDE – Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência,
reuniram-se de forma presencial, às 8h50 do dia dois de setembro de dois mil e vinte e dois, em
reunião ordinária para discutir e deliberar sobre a pauta apresentada. 1-O Presidente Vanderlei
cumprimentou a todos e a a Vice Presidente Francielle realizou a leitura da convocação e pauta. A
Mesa Diretora e os Conselheiros presentes aceitaram iniciar a reunião mesmo não tendo quorum,
sendo que os assuntos seriam discutidos mas não deliberados. 2- Aprovação da pauta com a
inclusão de três documentos. 3 - Apresentação da Gerência de Unidade de Administração e
Finanças da LOA 2023. O Coordenador Vlademir Michels, realizou uma apresentação referente a
Orçamento Público e de dois documentos, explicando e tirando dúvidas dos Conselheiros. O
material será disponibilizado aos Conselheiros por e-mail. Foram comentados e esclarecidos
questionamentos relacionados aos trâmites de utilização do recursos públicos, Termos de
Referência, Superavit, e outros, sendo que o Coordenador ficou à disposição para comparecer
em outros momentos que se fizerem necessários. 4 – Correspondências Enviadas e Recebidas:
Documentos recebidos: a) Ofício SEI Nº0013825479/2022 – SAS.UAF.ADE: Revisão da Lei
Orçamentária Anual – LOA – 2023 – FMDPPD; Os Conselheiros do COMDE verificaram os
documentos para aprovação. Considerando que o orçamento previsto da LOA 2023, na ação
2.3321 – Apoio as políticas de garantia de direitos da pessoa com deficiência -FMDPPD, na
categoria de despesa 3.3.90, nas fontes de recursos: 100 – recursos ordinários, orçamento fixado
R$93.000,00 e 206 – recursos diretamente arrecadados pela administração indireta e fundos,
orçamento fixado R$1.000,00, permanece o orçamento previsto R$94.000,00 conforme 2021;
considerando que este orçamento foi aprovado na reunião ordinária de seis de maio de 2022,
conforme ata nº04 de 2022/COMDE e Resolução nº03/2022 que aprovou a Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2023, a plenária reunida aprovou a peça orçamentária LOA 2023. b) Ofício
OABJOI/Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência nº001/2022: Convite para participação
no Curso de Libras para a Área Jurídica. O Curso será realizado todas às sextas-feiras a partir do
dia 02/09 até 09/12, às 8h30, na sede da OAB de Joinville. Considerando que as reuniões
ordinárias do COMDE acontecem nas sextas-feiras, os presentes declinaram do convite. c) Três
denúncias (Disque 100 e Ouvidoria) referentes Casa de Inclusão Girassol. A Vice Presidente
Francielle, relatou aos Conselheiros que este estabelecimento privado foi visitado no dia 15 de
julho de 2022, por ela, pelo Presidente Vanderlei Pedro Quintino, e pela intérprete de libras e
Coordenadora de Acessibilidade Patrícia Medeiros. A Girassol Casa de Inclusão para Portadores
de Necessidades Especiais LTDA, localizada na Rua Tubarão, 175 no bairro América,
apresentava irregularidades de estrutura e funcionamento, bem como a falta de asseio e
condições mínimas de higiene no local. Devido à gravidade da situação encontrada foi
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encaminhado por ofício o relatório para providências da 12ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Joinville, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, na data de
22 de julho de 2022. Nesta semana, o estabelecimento foi fechado pela Vigilância Sanitária. O
Conselho responderá ao Disque 100 e a Ouvidoria, informando que encaminhou a situação aos
órgão competentes para as providências cabíveis. Conforme destacou o Conselheiro Rogério, a
casa foi fechada mas o atendimento e as demandas dessas pessoas não foi resolvido. As
Orientações Técnicas do Serviço de Residência Inclusiva será encaminhado aos Conselheiros. 5
– Relato da participação na Semana Agosto Laranja de São Francisco do Sul. O Presidente
Vanderlei, falou de sua participação no evento que ocorreu no dia 25 de agosto, na Câmara de
Vereadores de São Francisco do Sul, onde falou sobre “Legislação, Direitos e Deveres da
Pessoa com Deficiência”. Trocando informações e conhecendo a realidade daquele município. 6 -
Setembro Inclusivo: programação. A plenária deliberou em realizar, no dia 30 de setembro, na
Casa dos Conselhos, uma reunião de aproximação com as Instituições inscritas no COMDE. E os
Conselheiros participarão e apoiarão os eventos programados no mês. Conforme o ofício
019/2022 de 1º de setembro de 2022, recebido da Associação Paralímpica de Joinville, o
COMDE divulgará a ação do Pedágio Paralímpico que acontecerá no dia 24 de setembro de
2022, das 15 às 17 horas, no Bairro Anita Garibaldi. A iniciativa visa arrecadar fundos para a
construção da piscina que será destinada à inclusão social das pessoas com deficiência. A
Conselheira Rafaela perguntou como estava o Projeto de Equoterapia da Cavalaria do 17º
Batalhão da Polícia Militar de Joinville, sendo que o Presidente Vanderlei informou que o mesmo
encontra-se com as atividades paralisadas. Na continuidade da reunião, a Vice Presidente
Francielle, falou do Convite recebido do Coordenador da Casa dos Conselhos, para uma reunião
no dia 09/09/2022, sexta-feira das 9 às 12 horas, presencial, com 4 representantes dos Conselhos
de Direitos e de políticas para apresentação de suas ações e desafios. O Presidente Vanderlei
justificou sua impossibilidade de participar da reunião por estar em São Paulo, acompanhando
crianças em atividades paralímpicas. Ficaram de participar da reunião a Vice Presidente Francille
e a Conselheira Rafaela. Será colocado no grupo do WhatsApp do COMDE o convite para outros
Conselheiros interessados comparecerem na reunião. A necessidade de um Conselheiro Não
Governamental participar da Mesa Diretora como Segundo Secretário, também será tratado no
grupo do WhatsApp do COMDE. A Conselheira Joseana Simone Deckmann Lima informou seu
desligamento da UNIVILLE, sendo que informamos o encaminhamento de ofício para que a
Instituição de Ensino realize nova indicação em sua substituição. Na sequência foi dada a palavra
aos Grupos de Trabalho. Relato dos Grupos de Trabalho: GT 1 – Engenharia, Arquitetura,
Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade : reunião em 29/08/2022. O Conselheiro Luiz
Bernardino apresentou a agenda das próximas visitas que serão realizadas e relatou os
encaminhamentos solicitados pelo grupo, como reiteração dos ofícios em relação ao acesso do
Terminal Sul e em relação a resposta da SEPROT quanto aos semáforos com sinais sonoros. Em
relação aos dados apresentados do Transporte Eficiente, levantamento de junho de 2022,
combinou-se de realizar novas intervenções e questionamentos em relação ao tema, caso
ocorram novas denúncias. GT 2 – Educação e Saúde: reunião em 01/09/2022 e GT 3 –
Assistência Social, Empregabilidade e Direitos Humanos: reunião dia 25/08/2022. Os grupos de
trabalho tiveram reunião, mas apresentarão suas considerações na próxima plenária. 8 - Palavra
livre dos Conselheiros. Nenhum Conselheiro solicitou a palavra. O Presidente Vanderlei finalizou a
reunião às 10h45 desejando um excelente dia e agradecendo a presença de todos. A ata foi
redigida por Mônica Cristina Romminger, Pedagoga da Unidade de Apoio aos Conselhos e
assinada eletronicamente pelo Senhor Presidente Vanderlei Pedro Quintino.

 

Documento assinado eletronicamente por Vanderlei Pedro Quintino, Usuário
Externo, em 06/12/2022, às 15:03, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0015189964 e o código CRC 4691BB2D.
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