ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA - CMDPD

ATA Nº05/2020 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA. Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas,
reuniram-se virtualmente via plataforma Meet, os(as) seguintes conselheiros(as): Gévelyn Cassia
Almeida (Titular/FMEBC); Giovana Della Flóra (Suplente/Sec. Saúde); Kelly Adriane Rodrigues Mello
Trentin (Suplente/Sec. de Educação); Regina Moro Dal Bem (Suplente/AMA Litoral); Eliana Faria
(Suplente/APAE); Dalmir Augusto da Silva (Titular/ADVIR); Jairton Fabeni Domingos
(Suplente/ADVIR); Rafaela da Cruz Inácio (Titular/ICED); Clever Gilliard Lamin (Titular/ASBAC); Enio
Gomes (Titular/Escola de Cães Guia); Guilherme Juk Cattani (Suplente/OAB). Não foram recebidas
justificativas dos ausentes. Contou-se com a presença de: Juliethe Nitz (Câmara de Vereadores);
Gizelly Santos (ASBAC); Cristine Juk Cattani (Câmara de Vereadores); Camila Godoi (Câmara de
Vereadores); e Francielly Vianna (Casa dos Conselhos). A presidente Gévelyn inicia a reunião após
dez minutos de tolerância; pede inversão de pauta, segue para o ITEM: Ofícios expedidos e
recebidos. E-mail do gabinete do vereador Lucas Gotardo, de 25 de junho, sobre Minuta de Emenda
apresentada ao PL 196-2019. E-mail de Giovana Della Flora, de 02 de julho, sobre resposta ao Ofício
nº01/2020. Ficha de Indicação da AMA Litoral, de 03 de julho, nominando representantes: Catia
Cristiane Purnhagen Franzoi e Regina Moro Dal Bem. A presidente lê o Ofício nº06/2020, recebido em
03 de julho via e-mail, com o assunto: Solicitação de reunião extraordinária, sobre parecer do CMDPD
quanto ao Projeto de Lei Ordinária nº154/2019, sobre Emenda aditiva ao Art 1o do Projeto de Lei no
154/2019, que fica inserido o §14o com a seguinte redação: “§ 14. "Os estabelecimentos públicos que
disponibilizam vagas de estacionamento preferenciais reservadas a portadores de mobilidade
reduzida, ficam obrigados a inserir nas suas placas indicativas o Símbolo de Vaga Reservada para
Gestante. Juliethe cita conformidade do texto à decreto federal nº5296/04; diz que conversou no BC
Trânsito sobre as credenciais, pediu que fossem identificadas onde há as vagas para PCD e idosos
(deste último há mapeamento). Regina pede para verificar possibilidade de ampliação da legislação,
para englobar outras deficiências, inclusive autismo e Juliethe diz que há projeto na Câmara sobre
vaga para autistas (PCD, autismo e gestante). Dalmir pergunta de ser contemplado o deficiente visual
com seu cão guia. Gévelyn diz que, por Lei federal, a vaga especial é um direito onde, dos 5% (cinco
por cento) do total de vagas de estacionamento, 2% (dois por cento) seja destinado às pessoas com
deficiência (PCD). A presidente pede ampliação do número de vagas e se consiga um PL que coloque
como obrigatório que o BC Trânsito forneça adesivos sinalizadores com a marca da referida
autarquia, com contato; pede estudo a respeito e corrobora na ampliar para demais deficiências e
mobilidade reduzida. Gévelyn diz que foi solicitado conformidades das vagas, de acordo com a LBI e
normatização técnica, pois o que há atualmente está fora da regulamentação, além questão de
nomenclatura, não sendo denominado portador; fala acerca dos idosos que utilizam as vagas para
pessoas com deficiência. A presidente diz a respeito da retirada do projeto para votação e só se
manifestar quando houver as respostas do BC Trânsito. Guilherme pontua acerca da lei do cadastro
municipal da PCD, ainda não implementado e, antes do planejamento, considera que deveria haver
diagnóstico de quantitativo de cadas público e se a porcentagem é interessante conforme a
demanda; pontua quanto as leis que apresentem quantitativos sejam passadas impreterivelmente
pelo CMDPD, para melhor capacidade de efetivação e eficácia. Gévelyn assinala sobre o cadastro
inclusão e coloca em questão sobre qual departamento ou secretaria estaria; fala de compilado dos
principais direitos da PCD. Guilherme diz que já é norma federal a adequação das leis para acesso
das PCDs. Gévelyn pontua como primeiro encaminhamento do presente PL, solicitar à Secretaria de
Articulação Governamental para que, o Poder Executivo e Poder Legislativo tragam efetividade ao
cadastro inclusão e, para tanto, coloca em apreciação ofício à Secretaria de Articulação
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Governamental, com cópia da lei municipal do cadastro inclusão e, encaminhamento sobre projeto
de lei destinado ao público com deficiência, mas considerando que a eficácia do cadastro inclusão
minimizaria tantas situações futuras para as PCD. Regina assinala que, a partir dos dados
cadastrais, possibilitará gerar censo. Dalmir fala sobre as necessidades municipais e o levantamento
da quantidade das vagas, para após verificar a circulação das PCD, incluindo todas as necessidades;
fala da acessibilidade das vagas; outra questão, pontua que, por ser uma cidade turística, também
precisa planejamento mais amplo em termos de estacionamento, prevendo a acessibilidade; fala em
trabalhar-se neste momento com percentual necessitado primeiramente. Gévelyn pergunta aos
assessores dos vereadores e OAB, se há necessidade de estar especificado em lei o percentual, pois
o quantitativo pode mudar conforme a população. Clever concorda com a igualdade para PCD e
grávidas; diz que em vários estados já percebe a inclusão com foco nas PCD, que ajuda na segurança
da comunidade; salienta que as vagas precisam ser respeitadas e é necessário cobrar mais a
fiscalização. A presidente considera como ponto de pauta para próxima reunião ordinária: Lei do
Cadastro Inclusão. Dalmir parabeniza a vereadora Juliethe pelo trabalho. Em sequência à pauta, no
ITEM: Solicitação de DEBATE no CMDPD pela Vereadora Juliethe Nitz acerca: Emenda aditiva ao Art
1º do Projeto de Lei nº 154/2019, que fica inserido o §14º com a seguinte redação: “§ 14. "Os
estabelecimentos públicos que disponibilizam vagas de estacionamento preferenciais reservadas a
portadores de mobilidade reduzida, ficam obrigados a inserir nas suas placas indicativas o Símbolo
de Vaga Reservada para Gestante. Altera e modifica o artigo 4º da Lei Municipal nº 1.397/1994, que
“observa o cálculo do número mínimo de vagas de estacionamento que deverão ser reservadas para
idosos, deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida”. A presidente lê o inciso; em
discussão, a mesma entende ser necessária reunião com BC Trânsito, mas antes disso, considera
importante encaminhamento de reunião com os conselhos CMDPD, Conselho Municipal do Idoso
(CMIBC) e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMUM) e coloca em apreciação, sendo
aprovado sem manifestação contrária. Gévelyn pede à assessoria de Juliethe que seja entrado em
contato com os presidentes dos conselhos citados, ou a Casa dos Conselhos, que encaminhe aos
três presidentes e respectivos vice-presidentes. Em continuidade à reunião, Regina reforça sobre
política mais abrangente, ao que Gévelyn destaca a possibilidade de emendas ao PL. A partir do
envio de PL e emenda (realizado no dia de hoje, por e-mail), Gévelyn pede que os conselheiros façam
suas considerações. Em sequência à reunião, a presidente lembra que Eduardo e Guilherme,
assessores do vereador Lucas Gotardo, colocaram acerca da Central de Intérprete de Libras, diz que
houve encaminhamento da ASBAC e do Projeto do Conselho; pede auxílio à Camila para
encaminhamento de reunião com a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara.
Seguindo a pauta, ITEM: Chamado para a Secretaria de Educação, para apresentarem as ações e
situações dos alunos com deficiência, incluindo proposições do retorno as aulas pessoas com
deficiência. (Demanda Amor Pra Down), a presidente sugere encaminhamento de ofício à Secretaria
da Educação, em questionamento sobre a real situação do retorno das aulas das PCDs, com relação
aos respectivos públicos. Kelly comunica que a Secretaria tem trabalhado com todas as crianças,
inclusive as de Educação Especial, buscaram o máximo possível adaptar os conteúdos, para
atendimento não presencial daquilo que presencialmente estavam recebendo. A conselheira
considera interessante que a Secretária pudesse participe da reunião, para falar em forma geral
como está sendo a educação infantil e ensino fundamental. Kelly informa que houve conversa com
os supervisores e foi encaminhado orientações destinado às famílias e professores, com sugestões
de adaptações; diz que houve ainda reunião com a Amor Pra Down, com relação aos alunos da
entidade e que estão na rede municipal de ensino, relata que foram às unidades de ensino, com
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supervisores e professores de AEE, solicitaram as sugestões de demandas às crianças; quanto às
atividades, os alunos que não conseguiam acessar a plataforma digital, entrou-se em contato via
whatsapp ou impressão e entrega de material. Kelly fala que, para cada especificidade foram
encaminhadas sugestões e orientações e ressalta ainda que a Secretaria está sempre à disposição
para sugestões. Gévelyn menciona os componentes da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência Juliethe, Aldemar Pereira e Joceli Carlos Nazari. A presidente coloca em deliberação
o encaminhamento que a Secretária de Educação esteja presente na próxima reunião e, não
havendo manifestação contrária, é aprovado (pauta para próxima reunião). Em continuidade à
reunião, a presidente passa a palavra à Jairton Fabeni, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos
da Pessoa com Deficiência (CONEDE), de Santa Catarina, o qual divulga fórum estadual das
entidades da sociedade civil organizada e conselhos municipais, para composição do CONEDE,
biênio 2020/2022, que ocorrerá por videoconferência via Google Meet. Entrega de documentação: até
04 de agosto. Data do fórum: dias 17, 18 e 19 de agosto. A pedido da presidente sobre manifestação
de quem queira representar o CMDPD no CONEDE, e Regina se dispõe a se inscrever e, colocado em
deliberação, não há manifestação contrária, assim é aprovado. Em sequência, a palavra é passada à
vereadora Juliethe, que agradece ao conselho pela abertura e se coloca à disposição para contato. A
presidente coloca em deliberação à plenária, ofício ao Ministério Público solicitando número de
vagas em Balneário Camboriú e a acessibilidade, tanto pela NBR 9050, como o Código Nacional de
Trânsito, não havendo manifestação contrária, é aprovado. Em continuidade à pauta, ITEM:
Aprovação da ata da reunião anterior. Ata nº04/2020 aprovada por unanimidade. Sobre outro
assunto, Gévelyn pergunta sobre retorno às aulas neste município, de forma 50% presencial e 50%
online e Kelly confirma que há protocolo específico praticamente pronto, para quando a Saúde liberar,
mas a Secretária de Educação poderá fornecer informações mais objetivas. Sem mais a ser tratado,
a presidente Gévelyn encerra a reunião às quinze horas e cinquenta e oito minutos, e eu, Francielly
Vianna, lavro a seguinte ata que, após lida e aprovada, será assinada pela presidente e demais
conselheiros presentes para que surta os efeitos legais.

Jairton Fabeni Domingos
ASSINADO

jfabenid@gmail.comIP: 177.132.46.71Assinado em: 28/09/2020, 6:04:24

Kelly Adriane Rodrigues Mello Trentin
ASSINADO

kelly.trentin@edu.bc.sc.gov.brIP: 170.82.223.13Assinado em: 25/09/2020, 10:41:27

Dalmir Augusto da Silva
ASSINADO

dalmir.augusto259@gmail.comIP: 181.223.70.145Assinado em: 25/09/2020, 7:19:15

Casa dos Conselhos
ASSINADO

bccasadosconselhos@gmail.comIP: 187.181.176.145Assinado em: 25/09/2020, 10:38:37

Gévelyn Cássia Almeida
ASSINADO

gevelyncassia@gmail.comIP: 177.25.255.141Assinado em: 25/09/2020, 1:48:34

Eliana Faria
ASSINADO

elianafaria66@hotmail.comIP: 45.230.24.147Assinado em: 25/09/2020, 10:51:01

Giovana Della Flora
ASSINADO
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giovana.flora@bc.sc.gov.brIP: 170.82.223.24Assinado em: 25/09/2020, 11:10:29

Enio Gomes
ASSINADO

eniog49@uol.com.brIP: 177.51.95.50Assinado em: 25/09/2020, 11:04:19

Clever Gilliard Lamin
ASSINADO

gilsurdobc@gmail.comIP: 170.82.223.2Assinado em: 25/09/2020, 11:18:44

