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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COMDE  Ao sétimo dia do mês de março do corrente ano,
às 8 horas e 45 minutos, em única chamada, reuniram-se na Casa dos Conselhos, os integrantes do COMDE,
conforme lista presença, para discutir e deliberar sobre a pauta de ordem do dia. 1 - Recepção e aprovação
da ata mês de fevereiro (ordinária e extraordinária). Ata ordinária de fevereiro aprovada por
unanimidade. Ata da reunião extraordinária foi aprovada com restrição, Presidente solicita que inclua os
relatórios expedidos pelas comissões às atas para que as mesmas sejam aprovadas, também foi solicitada a
escrita por extenso das abreviaturas. Ato contínuo foi realizado a juntada dos relatórios que estavam de posse
dos relatores das comissões. Justificou ausência os seguintes conselheiros (a) Geraldo Ucker Junior –
Secretaria da Fazenda, Simone Marcela da Silva Oliveira – Secretaria de Saúde, Loucissie Sant’ana  -
Faculdade Cenecista de Joinville-FCJ. 2- Documentos Recebidos- Informativo da Secretaria de Assistência
Social 04/2016 – ref. 4º Trimestre, Convite para o I Encontro Estadual sobre os Direitos da Pessoa com
Deficiência, Of. Da Câmara de Diretores Lojistas- CDL, indicando o novo representante Sr. Jorge
Domingues, Of. 005/2017 – CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social sobre deliberações da X
Conferência Municipal do Conselho Municipal de Assistência Social, Of. nº 086-GAB/ Secretaria de
Educação, ref. Indicação dos conselheiros; Titular Valdirene Stiegler Simão e Suplente Simone Iara da Rosa,
Circular nº 003/17 – SEGOV- Secretaria de Governo para todas as Secretarias, Fundação, Autarquias e
Sociedade de Economia Mista, referente aos Conselhos, Comissões, Comitês e Associações, Convite do
Teatro Playback Grupo Dionisos, Lei nº 15.127, que dispõe sobre o período mínimo de gratuidade em
estacionamentos para os veículos automotores utilizados por pessoas com deficiência e Convite da Central de
Penas e Medidas Alternativas e CMDM- Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ref. a Programação do
Dia Internacional da Mulher, email da Comunidade Evangélica de Joinville, informando o novo conselheiro, Sr.
Márcio Schulze no lugar de Felipe Gauziski, email recebido de pai de uma criança com deficiência que está
sem ir para escola por falta de auxiliar e email recebido de Paulo Sérgio Suldóvski, da Comissão Municipal de
Acessibilidade na Cultura - SECULT - Secretaria de Cultura e Turismo, solicitando espaço na pauta para
explanar sobre a construção do plano municipal de acessibilidade na cultura. Documentos enviados: Of.
022- 2017 - Ao Senhor Vereador Maurício Peixer - Presidente da Comissão de Saúde, Assistência e
Previdência Social - Ref. Participação do COMDE nas discussões sobre a Associação de Reabilitação da
Criança Deficiente- ARCD, Of. 023/2017 - Ao Senhor Dep. Péricles de Holleben Mello - Assembléia
Legislativa do Estado do Paraná Ref.Audiência Pública sobre “O Autismo e a Legislação no Paraná, Of.
024/2017- Ao Exmo Dr. Felipe Cidral Sestrem - Procurador do Município de Joinville - Assunto: Resposta
ao Ministério Pública sobre os Autos 0904044-21.2016.8.24.0038 - Rebaixamento de Calçadas na Lei
Complementar 202/2006, Of. 025/2017 - A Srª Francieli Shulz - Secretaria Municipal de Saúde Assunto:
Encerramento da Associação de Reabilitação das Crianças com Deficiência (ARCD) e Transição para o
CERII (Centro de Reabilitação que contempla até duas deficiências), Of. 026/2017- A Srª Francieli Shultz -
Secretaria Municipal de Saúde - Assunto: Indicação de Representante na RAD-- Rede de Atenção à Saúde
da Pessoa com Deficiência, Of. 027/2017- Ao Senhor - Afonso Carlos Fraiz - Secretário de Governo -
Assunto: Informações sobre Conselheiros do COMDE, Of. nº 034/2017 - Assunto: Fórum de Entidades da
Sociedade Civil, Of. 035/2017- COMDE - A Secretaria de Habitação – SEHAB - Sr. Romeu de Oliveira –
Secretário - Assunto: Convite para Reunião GT6 Apoio Social, e Of. 036/2017 - A Secretaria de Gestão de
Pessoas – SGP - Rosane Bonessi - Assunto: Dados sobre os Servidores Públicos com Deficiência.
Declarações: Para Gislaine de Fátima Vieira – participou da Reunião do GT3 – Saúde e Reabilitação,
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comissão do COMDE e Carolina Beiro da Silveira – participou da Reunião do GT4 – Educação, comissão do
COMDE. 3- Repasses dos GTs, Mesa Diretora e Secretaria Executiva. O presidente Marcus Faust fez
o repasse da nova lei estadual que determina a utilização de banheiros químicos acessíveis em eventos
públicos. Secretaria Executiva. A Secretaria Executiva reuniu-se com a comissão de elaboração do fórum
para deliberar sobre o edital. Contudo, o edital entra em divergência com a questão de que o conselheiro da
sociedade civil segundo o regimento interno do comde, não pode fazer parte de uma autarquia e ou qualquer
serviço público. O presidente solicitou que se estude a questão legal, juntamente com o conselheiro Pedro
Miguel para alteração no regimento. Foi deliberado que o conselheiro Nelso Faria assuma a presidência do
Fórum da Sociedade Civil. A Secretaria Executiva trouxe como sugestão a formação de uma equipe para
estudo e reelaborarão do regimento e lei do conselho. A comissão será formada pelo conselheiro Pedro
Miguel, conselheiro Nelso Faria e o Presidente Marcus Faust. Edna informa que este ano será ano de
conferência. Ainda não foi recebido um documento oficial do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência – CONADE, porém sugeriu-se a formação de uma comissão no COMDE para organização da
mesma para o segundo semestre. A conselheira Valdirene, do GT4 - Educação, a conselheira Silvane, do GT3
– Saúde e Reabilitação, juntamente com a Secretaria Executiva, formarão a comissão para organização da
conferência. Sugeriu-se a participação de um conselheiro do planejamento, para as questões financeiras.
Marcus convidará o conselheiro e coordenador do GT2, Sr Geraldo. A Secretária Executiva solicitou que
todas as reuniões em que os conselheiros participem representando o COMDE, sejam registradas e
encaminhadas à secretaria, para que sejam devidamente arquivadas. Edna também solicitou maior participação
dos conselheiros nas comissões, com maior envolvimento de todos nas questões relativas ao conselho. Ato
contínuo reiterou a importância da participação efetiva de cada membro do COMDE e que temos
responsabilidades com as pessoas com deficiência, sendo este o objetivo de existência do conselho. GT6 –
Apoio Social- Conselheira Gislaine da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE apresenta
relatório (anexo) sobre as alterações do benefício de prestação continuada, a comissão deliberou que o
conselho encaminhe um ofício ao CONADE- Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência,
solicitando esclarecimentos sobre as mudanças na lei e quais as atribuições deste Conselho. A comissão
delibera convite ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para que venha falar sobre o conteúdo do
decreto na plenária. Gislaine apresenta as sugestões de alteração do fluxo de inscrição de entidades no
COMDE. Relatório da comissão aprovado na íntegra pela plenária. GT5 – Empregabilidade - Não houve
reunião. GT4 – Educação- Apresentação da avaliação do Seminário de Educação Inclusiva, com os dados
extraídos das avaliações dos participantes. A comissão deliberou que seja criada uma resolução, que será
encaminhada para as escolas públicas, solicitando os seguintes dados: número de alunos com deficiência em
cada escola, número de profissionais auxiliares ou segundos professores, e a demanda de alunos que ainda
estão sem profissionais, com data de devolução em 45(quarenta e cinco) dias úteis. Esta deliberação foi
aprovada pela plenária. Também foi solicitada a elaboração de uma resolução para solicitação dos
questionários enviados à rede municipal, para que enviem os mesmos na íntegra, sem a compilação da
Secretaria de Educação do Município. Esta deliberação foi aprovada pela plenária (relatório anexo).
Conselheira Silvane sugeriu que se use o disque 100 para denúncias de irregularidades com as pessoas com
deficiência. Convidada Clarice aponta ineficiência do disque 156 do município. Sergio Luiz sugere um ofício á
ouvidoria da Prefeitura para que encaminhe relatório de denúncias em relação à política da pessoa com
deficiência. Sugestão fica aprovada. GT3 –Saúde e Reabilitação- reunião da comissão para estudo sobre o
autismo. A próxima reunião será no Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS
Norte, para estudo de instrumentais de diagnóstico e identificação do transtorno do espectro autista-TEA. A
Comissão convidou os demais conselheiros para este estudo. Silvane relata a visita à entidade AMA-
Associação dos Amigos dos Autistas, e por questões de logística com carro e trânsito intenso neste dia, não
foi possível fazer a visita na APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Silvane relata a visita à
Câmara de Vereadores, ao Gabinete do Presidente Fernando Kreling, para conversar sobre o autismo e
também questões de transporte e ações para melhoria do atendimento às pessoas com deficiência. GT2 -
Planejamento, Orçamento e Gestão do Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
Não houve representação e reunião do grupo este mês. GT1 – Engenharia, Arquitetura, Transporte e
Mobilidade Urbana - A comissão não teve reunião neste período devido à reunião extraordinária.
Apresentado relatório da reunião extraordinária. Conselheiro Pedro relata sobre a questão da manutenção dos
elevadores, especialmente do mirante de Joinville, o mesmo explana as dificuldades do município na
manutenção. O convidado Mário Cezar sugeriu que sejam colocados em pauta para a próxima reunião do
GT1, os seguintes itens: as obras da Rua São Paulo, prejudicando a acessibilidade das pessoas com
deficiência; a questão de acessibilidade na loja Havan e a questão do posicionamento da diretoria do COMDE

Anexo SAS.UAC 1185207         SEI 17.0.066417-1 / pg. 2



diante dos vetos da Lei de Ordenamento Territorial - LOT- Apresentação Comissão da SECULT –
Secretaria de Cultura e Turismo – O Servidor Público Paulo Sergio Suldowski agradeceu o espaço e a
oportunidade de estar explicando aos conselheiros o Plano Municipal de Acessibilidade á Cultura que tem
como objetivos essenciais assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadã. Foi solicitado a
SECULT- Secretaria de Cultura e Turismo esta apresentação para que o GT1 pudesse analisar o plano e dar
mais subsídios para a implementação do mesmo dentro das legislações de acessibilidade. 6 - Palavra Livre
–O conselheiro Nelso Faria solicitou a palavra para compartilhar seu projeto em relação ao transporte público.
Propôs uma parceria com Gidion e Transtusa para que os motoristas preencham um formulário expondo as
ocorrências diárias com usuários para que fosse depois analisado pelo conselho. O documento será
encaminhado para o GT1 para análise. A participante Clarice solicitou que o Conselho faça uma campanha
com os motoristas de ônibus de linha, para auxiliar as pessoas com deficiências quando precisam utilizar este
transporte. Esta solicitação será enviada para análise do GT1. Os representantes da empresa Gidion e
Transtusa se manifestam informando o conselho que os treinamentos aos motoristas ocorrem sistematicamente
e as ocorrências levantadas pela usuária foram encaminhados para providências cabíveis. Sem mais, lavro a
presente ata que foi redigida por mim Beatrícia da Silva Pereira e após aprovada será assinada eletronicamente
por meio do SEI- Sistema eletrônico de informação, pelo Presidente Marcus Rodrigues Faust.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Marcus Rodrigues , Usuário Externo,
em 30/10/2017, às 12:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 1185207 e o código CRC 008724E9.
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