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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COMDE- ABRIL DE 2017 Ao quarto dia do mês de abril
do corrente ano, às oito horas e quarenta 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 acolhida de convidados e novos conselheiros. Apresentaram-se as conselheiras Adriana da
Silva Domingues Schneider - Secretaria de Assistência Social, Gladis Maria Ullmann Gutierrez Aparício –
GREFITO - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Justificaram ausência as conselheiras:
Beatricia da Silva Rossini Pereira – ADR - Agência de Desenvolvimento Regional, Dulcinéia Looben Simsen –
SESI – Serviço Social da Indústria, Ana Aparecida Pereira – SAS – Secretaria de Assistência Social, Nelso
Farias – ADEJ – Associação dos Deficientes Físicos de Joinville, Valdirene Stiegler Simão  – Secretaria de
Educação, Loucissie Sant’ana  - Faculdade Cenecista de Joinville e Simone Marcela da Silva Oliveira –
NAIPE- Núcleo de Atenção Integral ao Paciente Especial - Secretaria de Saúde. 2 – 2-Convites do
CMDM-Conselho Municipal da Mulher- Srª Ernestina da Silva Alves (Coordenadora do CRAS – Centro
de Referência de Assistência Social - Ademar Garcia), neste ato representando o CMDM - Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher convida todos os presentes para evento sobre I Conferência da Saúde da
Mulher, no dia 23 de maio do corrente, a mesma informa que o convite oficial virá via CMDM. 3-
Apresentação da Secretaria de Habitação-Sr. Mauricio - Gerente e Sueli – Assistente Social apresentaram
os programas e serviços ofertados pela Secretaria de Habitação à população Joinvillense, em específico às
Pessoas com Deficiência, citando que conforme a Lei Municipal, 10% das unidades para cada projeto
habitacional são prioritárias à pessoa com deficiência e 3% para Idosos. Atualmente existe uma demanda de
499 famílias inscritas aguardando por vagas e foram atendidas até então 527 famílias em vagas habitacionais
para pessoas com deficiência. Esclarecem ainda, que as inscrições estão abertas diariamente, durante o ano
decorrente, sendo necessário no primeiro momento apenas documento de identidade ou CPF, tendo como
critério, morar há mais de três anos no município, renda de zero a seis salários mínimos e para PCD e Idoso
não é necessário família constituída e independente dos critérios de Pessoa com Deficiência para liberação do
imóvel há a necessidade de participar de sorteio. Devendo ainda, o cadastro de inscrição estar atualizado
anualmente. 4 - Aprovação da ata do mês de março, aprovada sem manifestações contrárias. 5 -
Aprovação do PPA/LDO – Secretaria de Assistência Social – Sra Tatiane Schroeder Wunderlich,
apresentou aos conselheiros e convidados as definições do Plano Plurianual (instrumento previsto na
Constituição Federal destinado a organizar e viabilizar a ação pública por meio das leis orçamentárias) e Lei de
Diretrizes Orçamentárias-LDO- Neste momento foi apresentada também a proposta de PPA 2018/2021 e
LDO/2018. A Secretaria de Assistência Social propõe justificar o gasto do orçamento do COMDE por meio
de número de resoluções, no mínimo 12 (doze) anuais. Houve algumas manifestações contrárias dos
conselheiros, onde Tatiane esclareceu que o mesmo método é utilizado pelos outros Conselhos. Silvane Penkal
coloca que o COMDE realiza uma infinidade de ações que não são contempladas nas resoluções. Neste
momento também se sugeriu as comissões estarem atentas a programação das ações anuais para melhor
utilizar os recursos. Após ampla discussão fica aprovada a manutenção dos itens da resolução conforme
indicador de no mínimo de 12(doze) resoluções anuais no PPA e na LDO.  Em votação, fica aprovado o Plano
Plurianual 2018/20121 e a Lei de diretriz orçamentária de 2018. 6 - Aprovações Prestação de Contas
2016 – Apresentada planilha da conta contábil do FMDPPD – Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa
Portadora de Deficiência (não podemos mudar a palavra portadora porque consta na legislação atual do
município.) e cronograma de desembolso anual. Coordenador Geraldo U. Junior explica os gastos do conselho
e justifica que devido ao ano eleitoral e crise política/econômica no país, o conselho optou por restringir gastos.
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Após explanação foi aprovado por unanimidade a prestação de contas anual de 2016 do FMDPPD – Fundo
Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (não podemos mudar o “portadora” porque consta
na Lei) GT2- Planejamento Orçamento e Gestão do FMDPCD – Coordenador Geraldo fala sobre a Reatech-
Edna sugere que os conselheiros pesquisem e informe-se sobre a feira. Na assembléia de maio onde será
deliberada a forma de participação, sugere também que consultemos a Gidion/Transtusa para que se veja a
possibilidade de conseguir ônibus para viagem. 7ª - Documentos recebidos e enviados- Não foi relatado. 8
– Fórum de Eleição – Pedro, Edna e Sergio- Não houve apresentação. 9º- GTS E Mesa Diretora- GT2
- Planejamento, Orçamento e Gestão do Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
Já apresentado no início da reunião. GT3 – Saúde e Reabilitação- Aprovado a emissão de novo ofício para
Secretaria de Saúde, solicitando informações atualizadas acerca da situação da instituição ARCD. Aprovado
encaminhamento de ofício para Secretaria de Saúde quanto ao levantamento dos dados a respeito do número
de pessoas contempladas com órteses e próteses no município e que seja emitido resolução que solicite um
relatório anual constando os dados. Aprovado ofício para palestrante do Seminário Pós-Pólio. GT4 –
Educação- Não houve manifestação da comissão. GT5 – Empregabilidade – Aprovação para execução do
2° Fórum de Empregabilidade para Servidores com Deficiência, com programação para setembro/2017, na
Câmara de Vereadores de Joinville. Aprovado ofício para Ministério Trabalho e Emprego de Joinville para
Levantamento de dados referente ao número de deficientes no mercado de trabalho e ações trabalhadas com
as empresas. Aprovado parecer. GT6 – Apoio Social- Aprovado relatório na íntegra (anexo). GT1 –
Engenharia, Arquitetura, Transporte e Mobilidade Urbana - Aprovado os 4 (quatros) primeiros itens do
relatório da comissão,que são: OF. para o CREA solicitando vistoria nas Escolas Municipais Prefeito Wittich
Freitag , Pref. Luiz Gomes e Nelson M. Coutinho,OF. para o CREA solicitando vistoria no mirante sobre
elevador sem manutenção, OF. para o CREA solicitando vistoria no Munhoz Microtec- Laboratório
médico.Ofício para o CREA solicitando vistoria na Club Fitnes Academia, que vem desrespeitando as leis de
acessibilidade Os demais itens serão discutidos novamente pelo GT, e por sugestão do Presidente Marcus
Faust, pelos conselheiros Pedro e Gilson (representante do SEPUD), os itens sobre os abrigos de ônibus e
obras da rua São Paulo. Por ausência de quorum e esgotamento do tempo de reunião, os demais itens serão
analisados em reunião posterior. Sem mais, lavro a presente ata que foi redigida por mim Nilcione Damiani e
após aprovada será assinada eletronicamente por meio do SEI- Sistema eletrônico de informação, pelo
Presidente Marcus Rodrigues Faust. Anexo1-Lista de Presença. Anexo II-Relatório das Comissões.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Marcus Rodrigues , Usuário Externo,
em 30/10/2017, às 12:44, 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 1185255 e o código CRC B806D8E1.
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