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Relatório audiência pública sobre políticas públicas
para as pessoas com deficiência
Aos três dias do mês de julho do de 2019 aconteceu na Câmara de
Vereadores de Itajaí a audiência pública para discutir políticas
públicas para as pessoas com deficiência, proposta pelo vereador
Marcelo Werner.
A audiência teve como objetivo promover o debate e a reflexão
acerca da inclusão de pessoas com deficiência, seus direitos,
políticas públicas de inclusão e acessibilidade. O debate foi voltado
para entidades, setor público, empresas, profissionais da educação,
pessoas com deficiência, pais, simpatizantes e sociedade em geral e
contou com a áudiodescrição do ambiente e com profissionais de
interpretação de libras.
Com a audiência

pública pretendeu-se reunir ideias para a

implantação do Programa Itajaí mais Acessível. A mesa de
autoridades foi composta pelo vereador

Marcelo Werner, que é

Membro da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da
OAB Subseção Itajaí e Advogado e proponente da audiência.
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Também compuseram a mesa os vereadores presentes: Rubens
Angioletti, Fabricio Marinho e Thiago Morastoni. Os secretários e
representantes do poder executivo também acompanharam o
debate: Jair Suavi, representando a secretária de saúde de Itajaí,
Sandra Regina Batista Ávila. Christiane Stuart,
Promoção

da

Cidadania,

Luciane

de

Secretária da

Araujo

dos

Santos

representando a Secretária de Assistência Social, Neusa Geraldi,
Ronan Adinael Pinheiro, representando a Secretária de Educação
Elizete Furtado Cardoso, Paulo Maes Junior, Diretor Executivo da
Fundação de Esportes, Sergio Rodrigo Bang, representando o
Marcio José Gonçalves, Secretário de Obras, Hamilton Reis Junior,
advogado, presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com
Deficiência da OAB/SC subseção de Itajaí, Bianca C. Reimão,
Presidente do
Deficiência

–

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
COMADEFI,

Andreia

Funke,

coordenadora

do

Movimento de Mães Cuidadoras.
O vereador Marcelo Werner iniciou a audiência agradecendo a
presença de todos e abriu espaço para fala

dos vereadores
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presentes. O vereador Thiago Morastoni citou diálogos com o
vereador Marcelo Werner sobre um novo momento, de se pensar em
uma Itajaí que se adeque a toda essa realidade, nos mais variados
sentidos, do desenvolvimento social, desenvolvimento econômico,
turismo, de construir possibilidades de inserção cada vez maior das
pessoas com deficiência. O vereador Rubens Angioletti disse que foi
mais para ouvir e ficou à disposição dos presentes. Citou algumas
irregularidades na área de acessibilidade, encontradas nas ruas de
Itajaí. O vereador Fabricio Marinho cumprimentou a todos os
presentes e citou a sua passagem como superintendente da
fundação municipal de esportes com a conquista para

Itajaí,

o

primeiro título a nível estadual, o Parajasc. O vereador também citou
o uso da palavra na tribuna do presidente da federação catarinense
de surdos, Gustavo Horst, com relação a Central de Intérpretes. O
vereador Marcelo Werner agradeceu as considerações de todos os
vereadores.
O vereador Marcelo Werner concedeu a cada membro da mesa de
autoridades um período de 6 minutos para considerações dos
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trabalhos realizados em cada secretaria, o trabalho do Comadefi, da
comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Oab e das
mães cuidadoras.
O senhor Jair Suavi, representou a secretária de saúde Sandra Ávila
e

falou da sensibilidade da secretária e da sua equipe para

desenvolver um diagnóstico da saúde em relação a todas as
unidades de saúde. Dentre os assuntos destacados estão a
acessibilidade do ambiente físico bem como o atendimento à pessoa
com deficiência. Já está sendo feito um levantamento e diagnóstico
das deficiências. Jair destacou a inauguração da unidade básica de
saúde no Km 12, com total acessibilidade.
A

secretária

da

promoção

da

Cidadania,

Christiane

Stuart

cumprimentou os presentes e disse que a secretaria tenta promover
ações para atender as diversas políticas setoriais e, em relação à
pessoa com deficiência tem de forma ainda sútil, realizado algumas
ações em parceria com as entidades da cidade. A secretária citou o
plano nacional dos direitos da pessoa com deficiência com o lema
viver sem limites, que serve para nortear os estados e municípios na
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implementação da política e da garantia do direito das pessoas com
deficiência. A secretária citou que o vereador Marcelo Werner
apresentou a ela o Programa Itajaí Mais Acessível, para implantação
e disse que será responsabilidade da secretária da cidadania. Falou
da Lei Brasileira de Inclusão e da nomeação de uma comissão
permanente de acessibilidade, da criação da central de intérprete de
libras, da elaboração do senso das pessoas com deficiência no
município de Itajaí, da parceria com o Ministério Público para buscar
garantir a empregabilidade das pessoas com deficiência, igualdade
de oportunidade e uma cartilha sobre direitos da pessoa com
deficiência,de um

parque adaptado para as crianças com

deficiência. Dentre suas falas estão melhorias nas diversas áreas
como: transporte público, saúde, educação, trabalho, assistência
social e mobilidade urbana.
A representante da Secretaria de Assistência Social, Luciane de
Araújo dos Santos cumprimentou os presentes e falou do importante
papel da secretaria para garantir inclusão e acessibilidade. Luciane
fez uma autocritica do poder público em relação à acessibilidade.
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Segundo Luciane, uma das frentes de trabalho da secretaria é o
cadastro e há mais de mil e quinhentos usuários cadastrados no
benefício de prestação continuada (BPC), há um avanço no serviço
de convivência e fortalecimento de vínculos, temos a residência
inclusiva que infelizmente só possui 12 vagas. A assistência social
preconiza a proteção social, os serviços de CRAS

e CREAS e

infelizmente temos um indicador altíssimo de violência contra as
pessoas com deficiência. A assistência luta para que as pessoas
possam ser incluídas no mercado de trabalho, tentando não romper
os vínculos familiares para que evite as possíveis negligências. A
secretaria tem

alguns indicadores dos atendimentos através do

sistema SAF, onde os técnicos acabam identificando caso a caso.
O coordenador de educação especial, da secretaria de educação
Ronan Adinael Pinheiro cumprimentou os presentes e falou da
importância da acessibilidade atitudinal e metodológica na área da
educação. A rede municipal conta hoje com 1032 alunos com
deficiência, segundo o censo de 2018 e aproximadamente 500 tem o
diagnóstico do Transtorno do Expectro Autista. A secretaria possui
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35 salas de recurso multifuncionais, que atendem aproximadamente
550 alunos com deficiência. O objetivo é abrir mais quatro salas de
recurso, com foco maior na educação infantil, para estímulo precoce.
Há um levantamento de alunos da Educação Infantil pois quando ele
apresenta alguma atraso significativo no desenvolvimento ele é um
público-alvo da Educação Especial. A secretaria possui grupos de
trabalho

para

atendimento

educacional

especializado

para

organização do serviço da Educação Especial, em parceria com
entidades. As unidades educacionais trabalham com o desenho
Universal e estão sendo construídas respeitando a questão do
movimento
atendimento

da
do

acessibilidade.
Cemespi

-

Ronan
Centro

apresentou
Municipal

de

dados

de

Educação

Alternativa.

O diretor-executivo da fundação Municipal de Esportes, Paulo Maes
Junior cumprimentou os presentes e falou do investimento no
paradesporto, com leis de incentivo para associações e quase 100
atletas contemplados através do bolsa esportiva. Também falou do
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trabalho para trazer para um centro de referência paralímpico
nacional, que já tramita em Brasília. Paulo falou da importância da
diretoria do paradesporto.
O representante da secretaria de obras, Sergio Bang cumprimentou
os presentes.

Sergio falou sobre as obras da secretaria e do

vandalismo que a cidade vem sofrendo. Falou da irresponsabilidade
de muitas pessoas em usar brinquedos de pessoas com deficiência e
danificá-los. Bang colocou a secretaria de obras a disposição.
O representante da comissão dos Direitos das Pessoas com
Deficiência

OAB

Subseção

Itajaí,

doutor

Hamilton

Junior

cumprimentou a todos. Dr Hamilton falou dos desafios financeiros
que

as

entidades

enfrentam

e

formas

de

amenizar

as

responsabilidades financeiras do município. Também citou as
responsabilidades que as entidades civis assumem, que deveriam
ser do estado, mas o mesmo não consegue atender as demandas.
Dr Hamilton citou o fundo municipal da pessoa com deficiência,
onde o empresário pudesse contribuir já que muitas entidades
privadas não ajudam as causas. Ele propôs ainda a discução sobre
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doações chanceladas, com o apoio do setor privado.
A presidente do Comadefi, Bianca Reimão cumprimentou os
presentes. Bianca usou na sua fala dados como: só no Brasil 10 mil
pessoas por mês se tornam deficientes, 60% das pessoas que têm
deficiência elas adquiriram. Também ressaltou que além da falta de
acessibilidade, existe a falta da informação. O meio, o espaço
precisa ser acessível, e a deficiência não está na pessoa e sim na
falta de acessibilidade do ambiente. O Comadefi é um fiscalizador
de políticas públicas e tem sido parceiro das secretárias, para fazer
ações de acessibilidade, ouvindo os conselheiros. Bianca ressaltou
que as políticas públicas perpassam todas as secretarias, todos os
lugares. Bianca pediu que os conselheiros das entidades e do
governo que ficassem de pé para apresentar os representantes do
Comadefi. Também falou que em julho finda o mandato do
Comadefi 2017/2019. O Comadefi ocupa hoje cadeira no conselho
federal dos direitos das pessoas com deficiência.
A líder do movimento de mães cuidadoras, Andreia Funke iniciou
sua fala cumprimentando a todos. Andreia relatou a sua experiência

Câmara de Vereadores de Itajaí - Av. Vereador Abrahão João Francisco (Contorno Sul), 3825 –
Ressacada, Itajaí.
Gabinete Vereador Marcelo Werner – 207
Telefone: (47) 3344 -7177
e-mail: ver.marcelowerner@itajai.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí
GABINETE VEREADOR MARCELO WERNER

maternal e os desafios de ser mãe de um jovem com deficiência, a
solidão das mães, ausência das famílias, da sociedade, dos direitos
negados pelo estado. Com esses desafios enfrentados surgiu o
movimento das mães cuidadoras, para construir uma rede de
atenção, de fortalecimento e vínculo, de união de forças, para dividir
e compartilhar os desafios de cada mãe. O grupo atende mães
atípicas, com filhos com doenças raras, múltiplas deficiências, são
60 mães que se reúnem para momentos de inclusão com afeto. O
objetivo é ser rede, rede construída por todos, para a atenção das
mães,das famílias, das pessoas com deficiência, inclusive as acima
de 18 anos, onde existe a maior dificuldade de atendimento.
Após o período regimental, concedido aos componentes da mesa de
autoridades, foi aberta a palavra ao público presente para dar início a
discussão sobre políticas públicas para as pessoas com deficiência.
O vereador Marcelo Werner ressaltou que esse foi o momento de
levar as considerações, criticas, sugestões para contribuir com o
debate.
Maria Leonor Claudio – citou seu exemplo que sofre um acidente e
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tem mobilidade reduzida. Ressaltou que se houvesse mais
comunicação,

mais

pessoas

estariam

no

esporte.

Sugeriu

campanhas na televisão para informar as pessoas que estão
deficiente, para a prática do esporte.
O diretor Paulo Maes parabenizou Maria Leonor e falou da
importância da atividade física, ressaltou a falta de mobilidade para
buscar as pessoas para a prática de esportes.
Mari Fontoura – falou da demora de diagnóstico para o autismo, do
laudo tardio, que

impossibilita o aprendizado.

É preciso criar

políticas públicas que agilizem o processo de diagnóstico e ter o
tratamento multidisciplinar com vários especialistas.
Jair da secretária de saúde falou do trabalho do SER da Univali e de
uma capacitação para profissionais da saúde: atendentes de balcão,
enfermeiras, agentes de saúde, médicos para que eles tenham um
olhar mais direcionado para a pessoa com deficiência.
Isabel Belizário – mãe da paratleta Joana Belizário – Isabel falou da
exclusão da pessoa com deficiência e da importância da diretoria do
paradesporto. Isabel sugeriu que o uso da cadeira anfíbia não limite
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o uso dos cadeirantes em datas. Sugestão: criação de um deck nas
praias de Molhe quanto de Cabeçudas , para que as cadeiras
possam ir mais próximo ao mar. Isabel questionou o valor da bolsa
atleta, disse que não corresponde o valor pago. Questionou qual o
critério usado.
Bianca do Comadefi falou do trabalho do Comadefi em parceria da
secretaria de turismo, com a sugestão do vereador Marcelo, para a
criação do roteiro turístico acessível em Itajaí, com o objetivo de
proporcionar acessibilidade para o morador e o turista. Bianca falou
do trabalho do Comadefi ao ajudar a escrever o plano Municipal de
turismo, que foi entregue na semana passada.
Paulo Maes parabenizou a dona Isabel por ser uma mãe ativa com
sua filha Joana. Paulo citou uma parceria com o corpo de Bombeiros
para ficar disponível a cadeira anfíbia, para não limitar data para as
pessoas irem à praia, isso está sendo trabalhado para o próximo
verão. Paulo disse que a comissão entendeu que para poder
contemplar o maior número de pessoas foi trabalhado com uma
média de valor para os bolsistas e uma reformulação já está sendo
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estudada.
Juliano Lopes, instrutor de transito falou sobre vagas reservadas
para deficientes físicos nos estacionamentos. O deficiente físico tem
uma porcentagem garantida por lei na vaga reservada para
deficientes, porém, não é respeitada. Juliano pediu o cumprimento
do manual brasileiro de sinalização, volume 4.
Bianca falou do trabalho da Codetran em parceria com o Comadefi,
com uma blitz educativa sobre o cartão do estacionamento, sobre os
direitos das vagas e sobre respeito.
Marcelo falou que na área privada infelizmente hoje já não é
obrigatório a reserva da vaga.
Rosilene – questionou sobre não ter citado a instituição Ofearte.
Bianca disse que ao fazer a menção as entidades do Comadefi, se
referiu a ADACO, que é o primeiro nome da ADACO OFEARTE. Por
fim, por sugestão do vereador Rubens, a instituição foi aplaudida.
O deficiente auditivo Luiz Antonio Zancanaro Júnior, fez uso da
tribuna para falar da importância da Central de Libras, ressaltando
que é um direito garantido na Constituição. Luiz ressaltou os desafios
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encontrados pelas pessoas com deficiência auditiva.
Marcelo agradeceu o uso da tribuna do Luiz e ressaltou a visita com
o Comadefi na Central em Florianópolis.
A secretária Christiane Stuart disse que a Central de Intérpretes no
município é uma discussão importante e que vem sendo solicitada há
tempo e, com o programa Itajaí mais Acessível está próximo de se
tornar realidade. Christiane falou das tecnologias para facilitar a
presença dos intérpretes. Possivelmente os profissionais ficarão na
secretaria da Cidadania.
O presidente da Apdefi, Claudio da Cruz falou dos desafios do
transporte público para as pessoas com deficiência física e sobre
mobilidade urbana. Ressaltou as condições das ruas, degraus,
dificuldades

para acessar o transporte público,

a falta de

acessibilidade. Disse que além da gratuidade, é preciso dar
condições para as pessoas poderem usar o transporte público.
Marcelo falou da ausência da secretária de urbanismo e que isso
prejudicou a discussão.
Bianca falou da reunião do Comadefi com a secretaria de urbanismo,
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sobre a organização das calçadas no município, disse que foi criado
uma comissão de mobilidade urbana e acessibilidade. Bianca
ressaltou que muitos motoristas não contribuem nas paradas e que a
empresa Transpiedade deve em breve fazer uma formação com os
profissionais, para garantir acessibilidade.

Sobre as obras de

acessibilidade no município, a presidente do Comadefi falou que será
preciso fortalecer as questões de acessibilidade no município.
Sergio Bang da secretaria de obras falou do trabalho de manutenção
de obras nos espaços públicos. Sobre rampas, ele disse que o
projeto vem do urbanismo e a secretaria de obras executa.
Claudia, supervisora da Associação Amor pra Down falou de um
projeto de acompanhamento das crianças com síndrome de down na
rede municipal de ensino e sobre a dificuldade de acessos dos
professores de atendimento de educação especializado (AEE), na
educação infantil. Falou da grande demanda e do pouco acesso,
também citou o reconhecimento dos profissionais.
O professor Ronan disse que o atendimento de educação
especializado (AEE) atende a política de educação especial na
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perspectiva da educação inclusiva. Ronan disse que a demanda é
muito grande de alunos que precisam de auxilio, pois são poucos
profissionais.

Falou da importância da ampliação de salas de

recursos multifuncionais para a educação infantil.
Gilberto Onofre
Gilberto falou do esporte como qualidade de vida, que o esporte é
prevenção para saúde e contra a marginalidade. Disse que é preciso
mudar a cultura da base e isso deve ser feito com as crianças.
Reinaldo Velasques
Reinaldo falou da capoeira como diversidade e inclusão social, que
é uma arte que envolve música, corpo e expressão corporal.
Reinaldo convidou as instituições para o seminário de educação,
inclusão e acessibilidade que será realizado na secretária de
educação, no dia 26 de julho. Reinaldo ressaltou que a capoeira é
uma ferramenta de socialização e respeito.
Ana Clara Marques
Ana falou sobre acessibilidade na cultura. A cultura é um direito
constitucional dos cidadãos. Itajaí está fazendo cultura acessível, ela
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citou espetáculos com acessibilidade em libras. Falou dos desafios
de fazer acessibilidade e da áudiodescrição.
Isabel Cristina
Isabel é presidente da AMA e falou das carteirinhas dos autistas, da
falta de informação do material. Nem o Cras sabe como fazer. Isabel
disse que a AMA se dispõe a fazer a carteirinha do autista. Citou
também mais de 500 autistas na rede municipal de ensino, que é um
número bem expressivo. Isabel falou da vaga do cadeirante, que
poderia ter também o laço do autista.
Marcelo falou da luta e da preocupação em regulamentar o direito do
autista na vaga de trânsito.
A secretária Christiane falou sobre a confecção da carteirinha do
autismo, que está em desenvolvimento o sistema para fornecimento
das carteirinhas.
O vereador Rubens falou da divulgação nos comércios sobre o
direito dos autistas, com cartazes de divulgação.
Marcos
Marcos é presidente da Associação Amor pra Down e falou sobre a
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doação chancelada. A grande dificuldade das instituições é financiar
suas ações. Em algumas cidades existe as doações dedutíveis e
Itajaí hoje não reconhece essa possibilidade. Pediu celeridade para
normatização dessas doações.
Dr Hamilton disse que é uma situação que vem sendo discutida há
muito tempo. Falou que a comissão dos direitos das pessoas com
deficiência da OAB já está elaborando material a ser entregue ao
prefeito e ao poder legislativo. Dr Hamilton ressaltou a criação do
Fundo Municipal das Pessoas com Deficiência.
A secretaria Christiane falou da importância das doações casadas.
Hoje a sua secretaria repassar mais ou menos 4 milhões para as
entidades mas poderia ter mais doações, para contribuir ainda mais.
Kelly
Solicitou sinaleiras sonoras, para deficientes visuais, principalmente
na frente da Câmara de Vereadores. Kelly também questionou as
pontuações do Bolsa Atleta e qual o critério usado.
Marcelo falou que as considerações das sinaleiras sonoras já foram
solicitadas e com o pedido da Kelly, serão reforçadas.
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O professor Paulo Maes disse que a comissão está fazendo a
reavaliação da pontuação do Bolsa Atleta para repassar as
informações e também será alterada a lei.
Stefani Brasil
Stefani questionou a fila da saúde, quais as medidas estão sendo
tomadas pois a demanda é grande e a demora é de um ano.
O vereador Fabricio Marinho falou da demora nos laudos para que
possa receber auxilio das agentes de apoio, na secretaria de
educação.
O representante da saúde, Jair disse que a secretaria da saúde
reconhece essa dificuldade de atendimento.

Também falou do

trabalho do SER, que deve ser prioritário para Itajaí.
A mãe também disse que a agente de apoio é muito importante, que
é preciso avaliar cada criança, a necessidade de ter esse
profissional.
O professor Ronan disse que o profissional agente de apoio vai
auxiliar nas atividades diárias e por isso a escola precisa fazer a sua
parte.
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Patrícia
Patrícia tem um filho deficiente físico e participante do grupo de
mães cuidadoras e conselheira do Comadefi. Patrícia questionou
porque Itajaí não tem um centro de reabilitação, que atue em todas
as deficiências com atendimento multidisciplinar, com entrega de
órteses e próteses.
Marcelo assumiu o compromisso de encaminhar documentos para
solicitar a implantação do centro de reabilitação. Marcelo também
falou dos retrocessos da reforma da previdência para as pessoas
com deficiência, o impacto na qualidade de vida das pessoas com
deficiência.
Antes das considerações finais, a presidente do Comadefi, Bianca
Reimão explanou por dez minutos sobre a prestação de contas do
mandato Comadefi 2017/2019.
O Comadefi já levou uma denúncia sobre a Rodoviária de Itajaí ao
Ministério Público, pois é a rodoviária mais inacessível de Santa
Catarina. Dentre as ações do mandato 2017/2019 estão a criação da
comissão

de

acessibilidade

e

mobilidade

urbana,

que

nos
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proporcionou a realização da primeira Marejada Acessível, após 35
anos. Foi realizado ações como visita de espaços para tornar
acessível as calçadas,

ajustes para as sinaleiras sonoras, rotas

turísticas acessíveis e ações para o transporte público.
A Comissão de diagnóstico foi formada para solicitar ao poder
público, todas as secretárias, um documento com as informações
necessárias para o diagnóstico.
Bianca ressaltou o trabalho do CIEP Vovó Biquinha que faz o
levantamento anual, um diagnóstico dos nascidos vivos, crianças
que nascem com riscos que podem gerar uma deficiência.

O

município já tem um dado em mãos. As secretarias precisam ter
essas informações para buscar políticas públicas eficazes.
A comissão de recebimento de denúncia foi criada para receber
denúncias de violação de direitos da pessoa com deficiência,
qualquer cidadão pode denunciar, não precisa esperar o conselho
agir.

Os espaços públicos têm que garantir o atendimento para

qualquer tipo deficiência.
Foi realizada uma formação, grupo de trabalho com várias
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instituições e uma audiência pública com todas as empresas em
Itajaí que não garantem a contratação de pessoas com deficiência.
Bianca ressaltou que a cota não é caridade e que ela é para a
empresa cumprir.
A presidente falou dos principais aspectos de planejamento para o
plano que será entregue ao município: central de intérprete de libras,
criação do diagnóstico para o município aproveitar as informações
CIEP Vovó Biquinha, para a prevenção dos índices de crianças que
nascem com deficiência, matrícula de crianças com deficiência em
escolas particulares pois estão negando vagas

e não estão

garantindo acesso, formação nas bases: formação na polícia, na
Codetran, com as pessoas que estão no atendimento nas ruas. O
acompanhamento

do

repasse

das

ONGs,

a

secretaria

de

planejamento precisa entender da legislação, de acessibilidade e que
não só uma secretaria específica pudesse financiar projetos da
pessoa com deficiência. O autismo precisa ser estudado pois é muito
novo, por isso o símbolo é um quebra-cabeça, pela complexidade
para entender.
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Bianca agradeceu o vereador Marcelo Werner, os conselheiros pelos
dois anos de atuação e fez o convite para quem não é conselheiro
que possa participar.
Marcelo agradeceu o trabalho da Bianca e colocou o mandato
sempre à disposição.
Marcelo abriu espaço para os membros da mesa, por dois minutos,
para as considerações finais.
Dr Hamilton representante da Comissão da pessoa com deficiência
na OAB ressaltou que a comissão está de portas abertas para
receber todas as organizações, todas as pessoas que tenham
dúvidas, que precisam de algum tipo de esclarecimento, esse é o
papel da comissão, para poder dar esse apoio também a sociedade.
Dr

Hamilton

destacou

a

importância

do

financiamento

das

organizações civis, a integração entre o ente público e a OAB, a
sociedade civil, uma mudança na legislação para conseguir manter
viva todas essas organizações e garantir direitos e acessibilidade.
Seria importante a criação de uma equipe multidisciplinar para
debater mais e chegar em resoluções, principalmente com conselho,
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para análise do que se foi discutido, a participação do Comadefi é
expressiva e em parceria com a comissão da OAB e o poder público
é preciso buscar soluções para os temas que foram apresentados.
Sergio Bang agradeceu a oportunidade de participar da audiência e
pelo aprendizado. Citou a falta de comunicação e colocou a
secretaria de obras à disposição para contribuir.
Marcelo agradeceu a presença e ressaltou a importância da
presença da secretaria e feliz pela sensibilidade com a causa.
O diretor executivo da fundação de esportes, Paulo Maes agradeceu
a oportunidade de participar da audiência e colocou a fundação à
disposição.
Jair Suavi ressaltou o conhecimento da secretária de saúde sobre a
falta de acessibilidade e ações para as pessoas com deficiência.
Bianca colocou o conselho à disposição das secretarias que tem
alguma dúvida em relação à acessibilidade e deficiência.
O vereador Fabricio Marinho falou do programa Rodas ao Mar, que é
uma iniciativa que começou na sua gestão na fundação de esportes.
Ressaltou que sai dessa audiência com a sensação de que se
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avançou muito mas ainda é preciso muito mais. Vereador Fabricio
parabenizou o trabalho do Comadefi, na pessoa da presidente
Bianca e se emocionou com a fala da mãe Andreia Funke, pela sua
luta e pela importância da família nesse processo .
O professor Ronan ressaltou o trabalho da secretaria de educação
na luta para garantir o direito das pessoas com deficiência no
contexto educacional inclusivo, por meio de formação continuada dos
profissionais . Também ressaltou o pedido de atenção para políticas
públicas voltadas para educação, para garantir cada vez mais
acessibilidade e o direito a educação para todos.
Luciane, da assistência social parabenizou o trabalho do Comadefi e
ressaltou a importância do conselho, da participação social e do
controle social, que é um processo coletivo, de muita persistência.
Colocou a secretaria de Assistência Social está à disposição de
todos.
A secretária Christiane agradeceu o convite para participar da mesa,
deixou a secretaria da cidadania de portas abertas para todos. Falou
de políticas públicas para acolher crianças, adolescentes e jovens e
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também atender as mães.
Andréia, do grupo de mães cuidadoras, falou da força das mães, das
lutas, do amor incondicional. Falou da sociedade ser deficiente de
acolher.
O vereador Marcelo agradeceu a presença de todos, dos que
formaram a mesa de debates porque irá contribuir para implantar o
programa Itajaí mais acessível. Ressaltou a importância dos
presentes para construir os avanços que almejamos.

Marcelo

assumiu o compromisso de uma devolutiva dessa audiência até
dezembro de 2019, para apresentar os resultados que foram
produzidas a partir desta audiência.
A mestre de cerimonias conduziu o encerramento agradecendo a
Deus pelo auxílio na condução dos trabalhos, agradecendo a
presença

dos

convidados,

das

autoridades

já

nominadas,

funcionários da casa, imprensa e público em geral e desejou a todos
uma boa noite.

Marcelo Werner
Vereador de Itajaí
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