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

ATA Nº 01/2020 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA. Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às quatorze horas e
dezessete minutos, reuniram-se na Casa dos Conselhos de Balneário Camboriú, sito na Rua 1822, nº
1510, os(as) seguintes conselheiros(as) do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência: Gévelyn Cassia Almeida (Titular/FMEBC); Sarita Koloski (Sec. Planejamento); Eliana Faria
(Titular/APAE); Dalmir Augusto da Silva (Titular/ADVIR); Rafaela da Cruz Inácio (Titular/ICED); Clever
Gilliard Lamin (Titular/ASBAC); Daniel Picoloto Bernardini (Suplente/Escola de Cães Guia); Luis
Henrique de Melo Santiago (Titular/CREFITO 10). Contou-se com a presença de: Camila Godoi
(Câmara de Vereadores); Anderson de Borba; Fernando Fernandes Farias (FACDD). A presidente
Gévelyn inicia a reunião e após cumprimentos, segue-se a discussão dos itens de pauta. 1 - Ofícios
Recebidos e Expedidos. RECEBIDOS: Justificativa de ausência da conselheira Aline
(Suplente/FMEBC). Ofício, de Anderson de Borba, de 20 de fevereiro, sobre seleção de vagas de
emprego à PCD. Ainda outro recebido pelo conselho: Gévelyn explica tratar-se do pedido de
esclarecimentos de Ana Tavares, que é surda, feito no grupo de whatsapp, sobre o chamamento do
processo seletivo que fez para educação professora de Libras . A presidente diz que Marilene (Casa
dos Conselhos) verificou que está sendo feito o chamamento e Ana ficou em posição abaixo das
demais, seguindo-se assim o trâmite normal do processo seletivo. Sobre outro documento recebido:
este da OAB, é sobre resposta de que a Comissão dos Direitos da Pessoa com Necessidades
Especiais irá manter o nome; Gévelyn avisa que em 16 de janeiro recebeu o conteúdo do parecer da
comissão, enviado pelo presidente da OAB; a presidente pontua que “especial” e “específica” são
termos diferentes. Sobre o encaminhamento do conselho para transporte até a ADVIR, Gévelyn
explica, conforme orientação, que é preciso agendar na Secretaria Municipal de Saúde. Sobre o Ofício
Circular do CONADE, a presidente faz leitura e trata-se de comunicado sobre a Conferência Nacional.
Outros recebidos, via e-mail, são do CONEDE (estadual): sobre projeto de lei sobre aprovação de
cotas às pessoas com deficiência para cargos comissionados; sobre projeto de lei nº4007/2019 que
avança pena para discriminação de pessoa com deficiência na compra de seguro, ofício sobre férias
do secretário do CONEDE, ofício sobre a Lei do primeiro emprego para o público das pessoas com
deficiências, comunicado sobre a Lei nº6457/2019, que obriga a disponibilização gratuita de lupas de
aumento para utilização pelos consumidores nos estabelecimentos comerciais que especifica.
EXPEDIDO: Ofício encaminhado à SDIS sobre a elaboração da Comissão da Conferência na reunião
deste dia. 2 - Conferência Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência (Organização). Gévelyn
fala sobre o convite e a presença de Fernando (Famílias Com Doenças Degenerativas - FACDD), o
qual apresenta o trabalho que é feito pela organização. Gévelyn comunica sobre o Tema da
Conferência: “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência:
Construindo um Brasil mais inclusivo”, que deve ocorrer até dia 30 de abril, estaduais até 31 de Julho
e a nacional será realizada de 01 a 03 de Dezembro de 2020. As próximas reuniões da comissão são:
05/03, 19/03/, 02/04. Os dias 16 e 17/04 são indicados, preferencialmente, as datas para a
conferência, sendo no dia 16/04: Micro Palestras + Palestra Magna e em 17/04: Conferência
Municipal da Pessoa com Deficiência + Eixos Temáticos. Primeiros encaminhamentos definidos: •
Local para a conferência: sugestão ser no Vereador Santa, Sinduscon e outros lugares. • Ônibus
Inclusão Social. • Convite de Palestrantes para as Mini Palestras. • Convite para a Palestra Magna. •
Ofício de conhecimento para o Executivo do não financiamento das passagens para a Conferência
Nacional aos futuros delegados eleitos devido ao não financiamento federal. 2.1 - Formação da
comissão da Conferência. Membros da Comissão: Sarita, Clever, Fernando, Débora, Gévelyn, Rafaela,
Daniel, representante da Hellen Keller. 2.1.1 Eixos Temáticos - Divisão Membros da Comissão. Eixos

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

Temáticos: I - Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurada a participação das
pessoas com deficiência, membros: Acassia, Anderson; II - Garantia do acesso das pessoas com
deficiência às Políticas Públicas, membros: Gévelyn, Comissão Câmara, Lucas, Gasparino; III Financiamento das Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência, membros: sugestão de nomes:
Wilson (Amor Pra Down), Dalila, Pedrini (Assistente Social Itapema); IV - Direito e Acessibilidade,
membro: Rafaela; V – Desafios para a comunicação universal, membros: Clever, Daniel, Sarita. 2.1.2
Palestras da Conferência (Definição). Gévelyn sugere convite à Jairton e fala sobre o levantamento
das legislações municipais em Balneário Camboriú dedicadas às pessoas com deficiência (cuja
compilação já foi feita pelo conselheiro Guilherme Cattani no seu trabalho de mestrado). Anderson
sugere a discussão sobre acessibilidade no mercado de trabalho. A presidente fala sobre mudar a
dinâmica da Conferência: antes da palestra magna, realizar micro palestras. Dalmir sugere trazer
alguém que contrata PCDs, para demonstrar a empregabilidade e fala sobre desenvolver projeto de
empregabilidade aos deficientes e apresentar às universidades. Gévelyn fala sobre criação de página
do CMDPD no Instagram e Facebook e elaborar takes para publicizar o conselho. 3 - Planejamento
estratégico ações do CMDPD para 2020. a) Definição calendário das reuniões ordinárias e
extraordinárias. As reuniões ordinárias serão todas as terceiras quintas-feiras de cada mês. b)
Comissão de Acessibilidade do CMDPD: Calendário de visitas técnicas - ORGANIZAR. Composição:
Sarita, Rafaela, Dalmir, Gévelyn. A presidente diz que fez provocação no COMUS para que esta
comissão participe das visitas no Hospital, Unidades de Saúde. c) Comissão Cadastro Inclusão Calendário de reuniões - VERIFICAR A CONTINUIDADE. A presidente destaca que há legislação, mas
não está ativo o Cadastro, a ferramenta ainda não foi construída, será preciso verificar secretarias
que estarão envolvidas - Inclusão Social, Saúde e Educação, pelo menos, comenta Gévelyn.
Conselheiros decidem por verificar isso após a Conferência. d) Análise de Projetos de Lei (discutir
qual comissão segundo a Lei do CMDPD se encaixa). 4 - Encaminhamentos do CMDPD: 4.1
CUMPRIMENTO DE COTAS PARA PCD. a) Ministério do Trabalho - Comarca de Balneário Camboriú.
Anderson diz que algumas empresas alegam que não estão adaptadas para receber pessoas com
determinados tipos de deficiências, mas lembra que pela lei deveriam, fala que das empresas deste
município, Angeloni, UNIMED e Parque Unipraias tem buscado uma conversa nesse sentido, para
empregabilidade. b) SIME, SINE. Gévelyn conta sobre sua participação em alguns conselhos onde
levou essa demanda, sugere ofício ao Ministério Público, também ao SIME, SINE e demais conselhos
(Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e Conselho Municipal de Saúde - COMUS), pedindo
esclarecimentos sobre fiscalização e cumprimento das cotas pelas empresas. Sarita diz que as
vagas para pessoas surdas ficam piores ainda, pois as empresas precisam investir na Libras. Sarita
fala ter solicitado ao Ministério do Trabalho (MT) de Florianópolis, por e-mail, a lista das empresas
que precisam cumprir as cotas. Anderson fala sobre denúncia na ouvidoria do MT e lhe foi pedido
esperar caso não houvesse resposta de vaga ou ir pessoalmente no MT deste município (mas Sarita
avisa que aqui não há mais, somente em Florianópolis). Gévelyn diz sobre direcionamento das PCDs
para a área administrativa, mesmo se a pessoa tiver currículo para outra vaga. Dalmir sugere chamar
as empresas para virem até o conselho apresentar o que as PCDs podem fazer). Dalmir fala em
questionar qual a capacitação (intelectual e profissional) dos PCDs para atuar no mercado de
trabalho e, sobre outro ponto, que as empresas apresentem onde está havendo resultado. Gévelyn
sugere encaminhamento à Secretaria de Articulação, à SDIS, SINE e SIME, INSS deste município para
questionar sobre essa capacitação. Fernando fala a respeito da mídia em cima da produtividade das
entidades que atuam com pessoas com deficiência e preparar as empresas, e sugere um manual.
Luis questiona sobre o MT ter solicitado que Anderson aguardasse, para depois contatar novamente.
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Dalmir questiona a formulação do documento de encaminhamento ser feito junto aos conselhos
CMAS e COMUS. Clever pontua que o tema e ninguém merece a limitação, também pensa que é
importante ir no MT, para que as empresas sejam multadas. Encaminhamento: para o Ministério
Público e Ministério do Trabalho com cópias ao SIME, SINE. c) Apoio do CMAS. Estudar viabilidade
para divulgação de empregabilidade para pessoas com Deficiência, envolver Secretaria de Inclusão
Social (Capacitação), Previdência Social, Comunicação Prefeitura (projeto de Empregabilidade x
Produtividade). 4.2 CINEMA - FILMES COM LEGENDA PARA SURDOS. Este ponto de pauta é para
tratar do ofício recebido, de Ana Claudia Tavares, sobre denúncia do cinema do BC Shopping, que não
havia filme com legenda quando esta foi ao local. Encaminhamento: Ofícios de Notificação ao
Balneário Shopping, Shopping Atlântico e GNC Cinemas. 4.3 Acessibilidade Banheiro - Casa dos
Conselhos. Tatiana (Casa dos Conselhos) avisa que já foi recebido o material para a obra de
acessibilidade e provavelmente daqui um mês o banheiro estará pronto. 4.4 Caçambas De Entulhos.
Fiscalização por parte do poder público do uso irregular de vagas de estacionamento destinadas ao
público com deficiência pela disposição das caçambas de entulho - BARREIRA ATITUDINAL. Gévelyn
diz que foi resultado de denúncia pessoal, conta o caso de caçamba, contratada pela FelizMed,
ocupando duas vagas para pessoas com deficiência no estacionamento do supermercado
Imperatriz; onde após conversa, tiraram da vaga para pessoa com deficiência e colocaram na vaga
de idoso, e assim comunicou à Secretaria da Pessoa Idosa. Encaminhamento: Ofício ao
Departamento Articulação e Posturas (Planejamento). 4.5 EDITAL BOLSA ATLETA. Discussão de
critérios de equidade entre para-atletas e atletas do convencional. Gévelyn fala que o edital já exclui
pessoas com deficiência de concorrer e faz explicação sobre o esporte adaptado; pediu para incluir
modalidade paradesportivas e classificações funcionais, fala das fusões de classe; diz que fez
reunião com Prefeito e os atletas pediram pela adequação do edital, mas a FMEBC não alterou, mas
não mudaram e foi pedido justificativa de pleito referente ao paradesporto (todos os que deram
entrada, precisaram justificar por que poderiam ser contemplados), o que considera, exclusão,
discriminação e não concorrência de critérios de equidade com os demais. A presidente comunicou o
gabinete da vereadora Juliethe a respeito. Gévelyn pede ao conselho, visando aos outros paratletas,
fazer documento pedindo para que no próximo ano fique claro no edital as especificidades, antes de
lançá-lo; conta que a Fundação colocou que quer para ano que vem, separar o edital convencional e
os da pessoa com deficiência; diz que dentro da nova gestão do Conselho Municipal de Esportes CMEBC será discutido o assunto, portanto gostaria que os conselheiros do CMDPD participassem.
5.6 Assuntos Gerais. 5.6.1 A inclusão das Pessoas com Deficiência nas Festividades. Dalmir fala
sobre o desenvolvimento da inclusão da pessoa com deficiência nas festividades do município.
Debora fala da necessidade de mais articulação nesse sentido, pois é o turismo que faz as pautas de
festividades. 5.6.2 Temas livres. Gévelyn fala sobre solicitação de retirada de pauta feita, na
propositura do projeto de lei de criação de documentos em formato em braille na Câmara, pois
entende que atualmente há programas de tecnologia, aplicativos ou meios nesse sentido e ainda diz
sobre proposição de PLs, que passem pelos conselhos. A presidente sugere encaminhar ofício à SPI
a respeito de idosos que têm por costume usar as vagas das pessoas com deficiência. Camila
comunica que, em 07 de Março ocorrerá o evento Mulheres em Ação (Prefeitura e Câmara de
Vereadores), das 9 às 13 horas, por meio da Procuradoria Especial da Mulher. Gévelyn fala de
publicação de Luciano Hang, onde o CONEDE, OAB e CONADE se posicionaram. Sobre matéria, no
jornal Página 3, Mazinho, como é mais conhecido, disse que o CMDPD estava ao invés de aproximar,
afastando as pessoas, Gévelyn diz que e gostaria de ver ele enquanto membro do Página 3 o que o
conselho faz; a presidente elencou no facebook todas as ações feitas pelo conselho e afirma que a
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opinião dele não reflete o que o conselho está fazendo; Rafaela sugere convidar a imprensa local
para vir às reuniões do CMDPD e acompanhar a atuação do conselho, sugere ainda encaminhar o
levantamento das ações do Conselho para jornais e rede de comunicação da região. Sobre outro
assunto, Anderson fala que em teatros também não há intérprete de Libras, Gévelyn destaca a falta
de audiodescrição e Sarita diz que nos pronunciamentos do Prefeito nunca foi pedido que ela fizesse
a interpretação em Libras. Gévelyn fala em oficiar a Central de Libras e questionar a atuação. Sobre
cinema, o Shopping respondeu que há horários dos filmes com legenda. A presidente cita documento
recebido, de Aline Brum, Auxiliar Administrativo do Conselho Tutelar, que solicita apoio acerca de
uma criança cuja família não está recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Gévelyn
diz que solicitou pedido de informação para saber se realmente se trata de pessoas com deficiência
e entrou em contato com Patricia (Assistência Social) e Mozara (Primeira-dama) para articulação
junto à rede de atenção à família. Encaminhamento: Verificar faltas das representatividades do
CMDPD junto a Casa dos Conselhos. 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.
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