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

ATA Nº 02/2020 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA. Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte, às treze horas e quinze
minutos, reuniram-se virtualmente via Skype e Zoom, os(as) seguintes conselheiros(as) do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência: Gévelyn Cassia Almeida (Titular/FMEBC); Kelly
Adriane Rodrigues Mello Trenti (Suplente/Sec. de Educação); Eliana Faria (Titular/APAE); Dalmir
Augusto da Silva (Titular/ADVIR); Jessica Pereira Cardozo (Titular/Amor Pra Down); Rafaela da Cruz
Inácio (Titular/ICED); Enio Gomes (Titular/Escola de Cães Guia); Gasparino Siqueira Corrêa
(Titular/OAB); Luis Henrique de Melo Santiago (Titular/CREFITO 10). Contou-se com a presença de:
Francielly Vianna (Casa dos Conselhos). Correspondências recebidas: Ofício nº015/2020, da
AFADEFI, de 22 de abril, recebido por e-mail pela Casa dos Conselhos, sobre as demandas da
entidade. Ofício sem número, de 20 de abril, da ADVIR, recebido por e-mail pela Casa dos Conselhos,
sobre as demandas da entidade. A presidente Gévelyn inicia a reunião, faz leitura da Nota Pública às
Autoridades para Atenção às Pessoas com Deficiência, de 27 de março e informa que encaminhou
essa nota em 30 de março, por e-mail, para a Secretária de Saúde, com cópia ao secretário do
Conselho Municipal de Saúde - COMUS, solicitando a questão da imunização e deixando o CMDPD
aberto para qualquer situação de auxílio no processo. Gévelyn diz que ligou para a Secretaria de
Saúde e lhe informaram que as pessoas com deficiência não estariam incluídos no primeiro
momento de imunização, mas em período específico. A presidente lembra que há pessoas com
deficiência com lesões que comprometem o sistema respiratório, mas não teve resposta da
Secretaria e nem do COMUS a respeito, então sugere ao CMDPD fazer levantamento das demandas
das entidades e cobrar a imunização, fala que muitos têm dificuldade de locomoção, de modo que
seria necessário a ida até às casas das pessoas para vaciná-las. Jessica pondera sobre concentrar a
vacinação nas entidades, em determinado dia, ao que Gévelyn lembra que a Saúde do Município já
estava indo de casa em casa, de modo que pode ocorrer das duas formas. Sobre outro assunto, a
presidente diz que recebeu um ofício do Ministério da Saúde, do Departamento de Imunização,
datado de 02 de abril, acerca das três fases de imunização, onde estabelece que a terceira fase será
com foco nas pessoas com deficiência; professores; crianças de 6 meses a menores de 6 anos;
gestantes; mães no pós-parto até 45 dias e pessoas acima de 55 a 59 anos de idade. Gévelyn pontua
sobre a forma de organização para a imunização, que seja feita junto à Secretaria de Saúde, sugere
ainda documento unificado entre as entidades que compõem o CMDPD, para a Secretaria de
Articulação e esta articular com as demais secretarias. Dalmir levanta discussão sobre planejamento
e execução da vacinação. Enio fala sobre solicitar posicionamento da Secretária de Saúde e Prefeito,
ao que Gévelyn lembra que no CMDPD há representantes da Saúde: Monalisa e Giovana e questiona
onde estão, pois não se encontram na reunião do conselho. Gévelyn coloca em deliberação duas
propostas: Proposta 1) A formulação de ofício, em nome deste conselho, com as demandas das
entidades e que seja subscrevido por elas e Proposta 2) Encaminhar à Secretaria de Saúde
solicitação do planejamento estratégico para o público com deficiência, em função da pandemia e
documento do conselho com as demandas das entidades. É aprovada a segunda proposta. Jessica
fala da necessidade de disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual para os
profissionais da Associação Amor Pra Down e realizar ação de teste de COVID-19 dos profissionais
que atendem nas instituições, questão essa endossada por Luis e Dalmir. Gévelyn propõe questionar
sobre o retorno das aulas das pessoas com deficiência e Kelly registra que a Educação é a última
pasta que irá retornar às atividades, pois as crianças são grandes transmissoras do vírus, afirma
ainda que gostaria de sugestões sobre esse retorno. Gévelyn sugere que no mesmo ofício seja
pontuado acerca da participação efetiva na comissão de acompanhamento, controle, prevenção e
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tratamento do Coronavírus neste município. ITEM Demanda das entidades frente à pandemia e
ações do município. Gévelyn questiona se os representantes conseguiram pontuar as demandas de
suas organizações. No Ofício da AFADEFI registra-se o texto sobre a demanda: Requer a Secretaria o
fornecimento gratuito de EPI´s para a retomada dos atendimentos, quais sejam: tubos de álcool em gel
70%, caixas de luvas, caixas de máscaras e caixas de jalecos descartáveis. Bem como testagem para
COVID 19 dos profissionais da saúde que trabalham na entidade. Cestas básicas para associados
carentes com deficiência. No Ofício da ADVIR registra-se a respeito das demandas financeiras, em
função de “nossos benfeitores suspenderam temporariamente o auxílio financeiro”, como escrito.
Eliana que irá verificar as demandas da APAE e dará um retorno; e a presidente pede que a
Associação faça o encaminhamento por e-mail, à Casa dos Conselhos. Gévelyn (que também é
técnica do ICED) pontua acerca das demandas do Instituto; cita documento do CONADE e fala da
necessidade de afastamento imediato de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, diz que
não são todos os servidores que estão com o afastamento, por isso é preciso solicitar quais são os
servidores com deficiência, se eles se encontram em situação de risco e qual o planejamento em
função desses servidores, sem prejuízo em suas remunerações. A presidente diz que em nenhum
momento viu no município uma orientação para higienização de equipamentos que as pessoas com
deficiência utilizam, fala da importância da confecção de material a respeito, levanta questionamento
de como está sendo feito o atendimento no Centro de Acolhimento e Tratamento da Covid-19 e, se
tem algum tipo de direcionamento das pessoas com deficiência, como é feita a abordagem. Gévelyn
pontua acerca da Acessibilidade comunicacional, diz que por meio do grupo Intérpretes do Litoral,
conseguiu-se o contato de Gisele (Intérprete de Libras) para atuar durante as transmissões da
Prefeitura, mas a Prefeitura contratou a Intérprete de Libras da Câmara de Vereadores, porém
ressalta que ela tem limites de horas de trabalho. Dalmir fala da importância de haver intérprete nas
UTIs. Luis questiona se os estabelecimentos que estão voltando a abrir na cidade, encontram-se
preparados para o atendimento da pessoa com deficiência e questiona se caso há pessoas com
deficiência desassistidas e Gévelyn lembra que muitos usam sondas uretrais; a presidente diz que é
possível pedir esse levantamento para a Secretaria de Saúde. Jéssica pontua sobre a orientação às
famílias, pois muitas ainda não entendem sobre os cuidados em relação ao vírus; Kelly sugere a
elaboração de algum protocolo enquanto conselho, para que possam fornecer orientações e ressalta,
enquanto representante da Secretaria de Educação, que estão abertos para receber sugestões de
atuação. Kelly propõe a entrega de material informativo no momento de distribuição das máscaras
no município. Gévelyn continua o levantamento das demandas: solicitação à Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social, quanto às ações desenvolvidas em programas assistenciais,
emergenciais e contínuos do Município, junto às famílias/pessoas com deficiência; levantamento dos
profissionais com deficiência (quais são, quem são e planejamento do retorno às atividades).
Jessica pontua sobre a necessidade de que os convênios com as entidades permaneçam mantidos,
mesmo porque estão realizando os trabalhos online. Dalmir fala do preparo dos profissionais no
atendimento nos hospitais e UTIs para as pessoas com deficiência. A presidente pergunta sobre a
possibilidade da construção de página do CMDPD e os conselheiros concordam. ITEM Planejamento
estratégico do CMDPD. Não discutido. ITEM Assuntos Gerais. Sem discussão. Sem mais a ser
tratado, a presidente encerra a reunião às dezessete horas e cinco 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.

Kelly Adriane Rodrigues Mello Trenti
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ASSINADO

kelly.trentin@edu.bc.sc.gov.brIP: 170.82.223.13Assinado em: 25/09/2020, 10:11:14

Casa dos Conselhos
ASSINADO

bccasadosconselhos@gmail.comIP: 187.181.176.145Assinado em: 25/09/2020, 10:06:33

Gasparino Siqueira Corrêa
ASSINADO

gasparinocorrea@gmail.comIP: 181.223.66.165Assinado em: 28/09/2020, 9:18:51

Jessica Pereira Cardozo
ASSINADO

jessicapcardozo@hotmail.comIP: 181.223.87.112Assinado em: 25/09/2020, 10:14:42

Eliana Faria
ASSINADO

elianafaria66@hotmail.comIP: 45.230.24.147Assinado em: 25/09/2020, 10:52:20

Enio Gomes
ASSINADO

eniog49@uol.com.brIP: 177.51.95.50Assinado em: 25/09/2020, 11:05:03

Dalmir Augusto da Silva
ASSINADO

dalmir.augusto259@gmail.comIP: 181.223.70.145Assinado em: 25/09/2020, 12:05:15

Gévelyn Cássia Almeida
ASSINADO

gevelyncassia@gmail.comIP: 177.25.255.141Assinado em: 25/09/2020, 1:46:47

