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ATA Nº 02/2021 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA.  Aos dezoito dias do mês de março de dois mil  e vinte e um, às
quatorze horas, reuniram-se virtualmente via plataforma Meet, os(às) seguintes  conselheiros(as):
Gévelyn Cassia Almeida (Titular/ICED); Aline Cristina Grinwald (Suplente/FMEBC);  Giovana Della
Flóra (Suplente/Sec. Saúde); Regina Moro Dal Bem (Suplente/AMA Litoral); Noemi Nazari
(Titular/APAE); Jessica Pereira Cardozo (Titular/Amor Pra Down); Laís Gianezini (Titular/SDIS);
Rudglai  Blois (Titular/UNIASSELVI);  João Luiz Montenegro de Oliveira (Titular/PROCURADORIA);
Leonardo Goulart Nunes (Titular/IFC); 1. Justificativas: Não foram recebidas. 2. Ofícios
Expedidos e Recebidos: Expedidos: referente a vistoria do Parque Unipraias foi comunicado ao
Ministério Público que a visita in loco foi realizada no dia 24 de fevereiro de 2021 com pessoas com
deficiência física e auditiva e será agendada para a primeira semana de março com pessoas com
deficiência visual. Foi  ressaltado  que  a  visita  não  pode ocorrer devido  ao  tempo  chuvoso  que
compromete a mobilidade. Acordado com o administrativo do Parque que será agendada a segunda
visita ao local quando for adequado para posterior elaboração de relatório deste conselho.
Recebidos: Substituição  da suplência  da Secretaria  de  Educação  passando a ocupar  a  cadeira
Candice Faniani Madeira. Substituição da suplência da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão
Social  passando a ocupar a cadeira Jeferson Leal.  Denúncia de Luis Carlos Cipriani  referente à
vagas de estacionamento destinadas a pessoas com deficiência nos supermercados. Denúncia de
Susana da Silva referente à falta de acessibilidade nos ônibus da Viação Praiana, bem como, falta de
manutenção dos ônibus adaptados. Mediante a solicitação realizada por Gévelyn das pessoas com
deficiência atendidas  nas Unidades  Básicas de  Saúde,  a  fim de divulgação do mapeamento  da
pessoa com deficiência do município, a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou planilha
apresentando somente dados gerais das áreas e microáreas de maneira total e numérica, referindo
estar resguardando o sigilo das informações pessoais dos cidadãos. Desta forma, totalizaram 619
(seiscentas e dezenove) pessoas no sistema Olostech da saúde. Gévelyn pontua que os dados são
ineficientes visto que não apresentam dados do cidadão, sendo inviável o contato com este.
Conversado em reunião sobre o andamento do Mapeamento da Pessoa com Deficiência no
município, no qual se faz necessário a articulação entre as secretarias para abranger na sua
totalidade as pessoas. Atualmente o mapeamento está sendo gerenciado pela profissional Gévelyn
Cassia Almeida. A conselheira Laís pontua que o Mapeamento realizado será utilizado pela
Secretaria  de Desenvolvimento  e  Inclusão Social,  bem como,  consta  no  planejamento anual  da
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social  a execução do Cadastro Inclusão para que se
efetive a Lei Municipal Nº 4041, DE 30 DE JUNHO DE 2017, que "Autoriza criar o Cadastro Municipal
de Inclusão da Pessoa com Deficiência e dá outras providências". Como encaminhamento para o
andamento do Cadastro Inclusão ficou acordado que será realizada reunião com a gestão da
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social para alinhamento sendo composta uma comissão
para participação, tendo como integrantes: Gévelyn, Jéssica, Giovana e Regina, será verificado a
disponibilidade de mais membros do conselho e após será formalizada a  comissão e oficiado  à
Secretaria para agendamento da reunião. 3. Denúncias a respeito do Supermercado Meschke,
Fort Atacadista: Luiz Carlos Cipriani é cadeirante e remeteu ao Conselho denúncia em razão das
vagas nos supermercados. Relatou que realizou denúncia do 153, no qual foi informado que para
aplicação da multa e demais providências o estabelecimento tem que possuir uma placa do
CONTRAN com indicação da vaga. Ainda, em resposta o BCTRAN informou que para que a
fiscalização seja regular, os estabelecimentos privados devem homologar sua sinalização junto ao
BCTRAN para que tais sinalizações estejam de acordo com o manual brasileiro de sinalização viária
e resolução do CONTRAN. Não sente que este  procedimento realizado inviabiliza  a fiscalização
tornando qualquer aplicação de multa nula. Diante do relato lido pela presidente Gévelyn, decidiu-se
em plenária como encaminhamento que será oficiado o Bc Trânsito a respeito dos estabelecimentos
que não cumprim com as reservas das vagas para que em conjunto com o conselho estes sejam
notificados e passem a possuir a placa indicativa do Conselho Nacional de Trânsito,e assim ser
possível a realização da multas para aqueles que desrespeitarem as vagas reservadas. 4.
Denúncias Viação Praiana Elevadores em ônibus adaptados: Suzana Silva é cadeirante,
moradora de Itajaí e exerce atividade laboral em Balneário Camboriú, reportou ao Conselho para
denunciar uma situação por qual vivenciou. Na semana passada e esta semana, além de esperar
cerca de duas horas para conseguir pegar um ônibus adaptado de BC para Itajaí no início da tarde,



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

tive que sentar  no chão e  subir  de bunda no ônibus.  É constrangedor  ter  que passar  por  isso,
especialmente neste período de pandemia, no entanto, considero muito pior continuar aguardando e
não ter  linhas  adaptadas.  Alguns  ônibus  adaptados  que ainda estão circulando,  o elevador  não
funciona, como é o caso do ônibus que o elevador está com pressão de ar. Já o ônibus n° 2701
continua circulando com a chave quebrada. Os colaboradores (motorista e cobrador) dizem não
poder fazer nada a respeito. Enviei email para a Fiscalização da Praiana relatando a situação (antes
do ocorrido de hoje) solicitando a adequação das linhas que preciso e não tive retorno. Solicitei à
empresa que eu trabalho que também fizesse contato com a Praiana.  Não há como justificar  a
ausência de ônibus adaptado com o fato de que houve redução na quantidade de ônibus devido a
pandemia. O que acontece na Praiana é um descaso com o direito da pessoa com deficiência de
usar o transporte público.  O mesmo relato foi enviado ao Conselho da Pessoa com Deficiência de
Itajaí. Ficou acordado pelos conselheiros que seria encaminhado ofício ao Ministério Público,
empresa Praiana e contato com Conselho Municipal  de Itajaí.  5. Denúncias de Atendimento a
pessoas com deficiências  no Hospital  Municipal  Ruth Cardoso e negligências na  área da
saúde:  Thais Teixeira, genitora do infante Arthur e da Giovana que são PCD. Giovana possui um
quadro grave de convulsões e precisou ser acionado o SAMU para atendimento e encaminhamento
ao HMRC, no qual Thais refere que não pode acompanhar na ambulância tendo ido a pé até o
hospital. Thais refere que teve pouca atenção do hospital, Giovana ficou 36h no corredor aguardando
leito e ao todo ficou 10 dias internada. Enquanto sua filha aguardava um leito, Thais filmou a situação
porém foi solicitada pela guarda que a mesma encerrasse as filmagens, Thais alegava que estava
filmando a filha, porém mesmo assim não pôde realizar as filmagens. Refere ainda que Giovana ficou
sem atendimento de especialista demonstrando total desassistência pelo órgão. Inclusive solicitou a
cópia  do  prontuário  e não conseguiu  acesso.  Na mesma ocasião,  Gevelyn  realizou o  relato  de
Ezequiel que também passou por situações de descaso com o atendimento da saúde municipal, no
qual possui atualmente indicação de cirurgia de alta complexidade com indicativo de amputação total
da perna. Após relatos ficou acordado pelos conselheiros que seria encaminhado Ofício à Secretaria
de Saúde com intuito de questionar qual o planejamento para as pessoas com deficiência no âmbito
da saúde e o que pode ser realizado pelo órgão em atendimento à população PCD. Assim como,
envio de Ofício ao Conselho dos Direitos Humanos. 6. Vistoria Parque Unipraias: Lucas advogado
do Parque Unipraias e convidado da reunião inicia pontuando sobre a visita realizada no Parque
Unipraias nas três estações: Estação Barra Sul, Mata Atlântica e Laranjeiras, sendo analisado as
melhorias para o acesso à pessoas com deficiências e a partir da visita foi elaborada uma ata pelo
administrativo e encaminhado ao conselho. Gévelyn relembra e faz a leitura do documento
encaminhado ao conselho pelo Ministério Público referente a Ação Civil Pública, no ano de 2011, em
razão da inadequação do Parque Unipraias. Este solicita para que o conselho realize vistoria para
verificar o cumprimento das exigências das adequações a serem realizadas nos espaços físicos.
Lucas expôs que assim que receberam notificação do MP realizaram as adequações solicitadas
finalizando no ano de 2013 mas devido a morosidade do processo permaneceu em andamento até
os dias atuais. Refere que no processo era solicitado que das 48 (quarenta e oito) cabines 05 (cinco)
cadeiras precisavam ser acessíveis e com as adequações o Parque tornou todas as 48 (quarenta e
oito) cabines acessíveis, comportando dois cadeirantes em cada. Gévelyn verificou que as cabines
estão 100% acessíveis, sendo testado inclusive por cadeirantes que utilizaram com tranquilidade o
equipamento, tendo inclusive banco retrátil. O piso tátil está em conformidade, os elevadores com
botões em braile e acesso com piso tátil até a entrada. Gévelyn comenta sobre uma cadeira de rodas
encontrada no Parque e Lucas explica que antes da adequação não havia elevadores e era utilizada
uma cadeira de rodas para auxílio, com os elevadores este não foi mais utilizado. Os banheiros são
acessíveis com pias para encaixe da cadeira de rodas.  No estabelecimento possui  também piso
antiderrapante. No que concerne às solicitações do Ministério Público o Parque atendeu a todas as
solicitações impostas. Gévelyn pontua que a comissão se atentou efetivamente ao que é solicitado
pelo Ministério Público mas aproveitaram da visita para elencar alguns pontos irregulares e foram
atendidas prontamente pela equipe do Parque, como por exemplo, as entradas precisam ser
melhoradas, não sendo apontado pelo MP mas notou-se que necessita de adequação. A
necessidade do painel informativo ter o braile e a instalação de corrimões a serem feitos em alguns
locais. Diante disto, Gévelyn parabeniza o parque pelas adequações. Lucas agradece a passagem
da comissão e se coloca à disposição para a realização da visita com as pessoas com deficiência
visual, visto que esta foi adiada. Pontua ainda que as solicitações de mudanças mencionadas na
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visita já foram solicitadas pelo administrativo para adequações. A conselheira Jéssica também
parabeniza a comissão pelo trabalho, ainda mais no período da pandemia e estende os
agradecimentos ao Parque. Será realizada pela comissão o relatório de visita para posterior envio ao
Ministério Público. Ressalta-se que a comissão realizou a fotografia da vistoria no Parque no qual foi
exposto  aos conselheiros.  7. Fórum Eletivo e Eleição da Mesa Diretora do CMDPD: Gévelyn
pontuou que ocorrerá a Eleição do Fórum Eletivo e posterior Eleição da Mesa Diretora do CMDPD,
desta forma, será necessário a criação de comissão eleitoral para organização da eleição, sendo
composta por: Aline,  Giovana e Laís,  com auxílio  de Gévelyn enquanto presidente do Conselho.
Contará com suporte administrativo da Casa dos Conselhos. Sem mais ser tratado, a presidente
Gevelyn encerra a reunião, às 17h42min, e eu, Laís Gianezini, lavro a seguinte ata que após lida,
será assinada digitalmente por todos presentes dando legalidade ao documento expresso.
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