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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COMDE- MAIO DE 2017 Ao segundo dia do mês de
maio do corrente ano, às 08h58min, 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: Depois da acolhida e aprovação da pauta, Presidente
Marcus Faust informa que justificaram ausência os seguintes conselheiros: Geraldo Ucker Junior, Adriana da
Silva Domingues Schneider, Nilcione Damiani, Silvane Penkal, Amanda Zimmerhans Leite e a Loucissie
Sant’ana.  2 – Aprovação da Ata de Abril. Aprovada por unanimidade. 3- Documentos Enviados: Of.
028/2017 - À Secretaria de Infraestrutura Urbana – SEINFRA, Of. 029/2017- À Secretaria do Meio
Ambiente – SEMA Of. 030/2016 - À Vigilância Sanitária, Of. 031/2017 - Ao Diretor Regional do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia- CREA Joinville Of. 032/2016 - CAU - Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de SC, Of. 033/2017- À Prefeitura de Joinville 4 - Documentos Recebidos: Email do Projeto
Ampliação Clover PUB, Convite CDL, posse da Diretoria, Tigre – Ref. abertura de Vagas para pessoas com
deficiência, Of. 008/2017 – Vigilância Sanitária em resposta ao of. 047 do COMDE, ref. falta de
acessibilidade no Laboratório Microtec LTDA., Of. 003/2017 – Conselho Tutelar em resposta ao Of.
140/2016 – COMDE - Ref. Denúncia Conselho Tutelar e Serviço de Saúde NAIPE, Of. 0763/2017 Câmara
de Vereadores de Joinville, ref. Convite Reunião da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e
Meio Ambiente, Of. 001/2017 – Secretaria de Administração e Planejamento, ref. Indicação de conselheiros,
Sr. Eudócio Silveira Filho – Titular e Pricila Piske Schroeder – Suplente, Of. 12/2017 – COTRAN –
Comissão de Ações para Humanização e Segurança no Trânsito, ref. indicação de membros nesta comissão,
Of. 0737/2017 – Câmara de Vereadores de Joinville, ref. Convite para reunião das Comissões de Educação e
Saúde, Memorando nº 0148/2017 – SEPUD – Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento
Sustentável, ref. indicação de conselheiros: Marcus Rodrigues Faust – Titular e Gilson Perozin – Suplente, 5-
GTS e Mesa Diretora- GT1 – Engenharia, Arquitetura, Transporte e Mobilidade Urbana. Relatório
apresentado pelo coordenador Pedro Miguel de Andrade, aprovado na íntegra. Ações deliberadas pelo GT1:
Mantidos itens integralmente 5, 6, 7, 8, 10,11 do relatório de março. Mantido com alteração o item nove
sobre a Lei Estadual 15127/10, acrescentar solicitação de regulamentação do Estado e posteriormente
encaminhar à Procuradoria do Município. Coordenador Pedro realizará os contatos com Secretaria de
Educação e Comissão CREA/PMJ. Deliberado também para estabelecer parceria com a comissão de
CREA/PMJ, para realização de curso de formação continuada aos agentes públicos sobre
Acessibilidade/Normas Técnicas. Ofício 38/2017- Ao Exmo Dr. Felipe Cidral Sestrem - Procurador do
Município de Joinville Assunto: Resposta Ofício nº 0213/2017/PGM, referente aos autos 0904044-
21.2016.8.24.0038 Rebaixamento de Calçadas na Lei Complementar 202/2006 foi cancelado, o presidente
Marcus já encaminhou este documento, com as devidas imagens. Marcus Faust se comprometeu a trazer para
Secretaria Executiva o protocolo. Convidado Marciano Oliveira fala sobre as dificuldades no Transporte
Eficiente. Marcus e Pedro apresentam as alterações sugeridas pelo GT1, Secretaria de Infraestrutura Urbana e
Empresas de ônibus, em relação à modernização da cartilha do transporte eficiente. Após discussões e
sugestões, Presidente Marcus Faust sugere que cada conselheiro receba a cartilha por email e sugira alterações
que serão compiladas e enviadas à Prefeitura de Joinville. GT2 – Planejamento Orçamento e Gestão do
Fundo- FMDPCD- Edna Souza justifica ausência do coordenador Geraldo Uckler e juntamente com o
Presidente Marcus Rodrigues Faust fala sobre os encaminhamentos para a REATECH- Feira Internacional de
Tecnologia e Reabilitação. Fica deliberado: Encaminhar para participação na feira dois conselheiros
governamentais e dois conselheiros da sociedade civil, em dias e horários a definir, compreendido entre 1 a 4

Anexo SAS.UAC 1185367         SEI 17.0.066438-4 / pg. 1



de junho de 2017. Ficaram eleitos: Simone Marcela de Oliveira, Marcus Rodrigues Faust, Gislaine de Fátima
Vieira e Dulcinéia Loben Sinsen, ficando suplente Elisabeth da Silveira Mendonça. Anderson Schneider –
representante da empresa TRANSTUSA e Transporte Eficiente informa que fez contato com sua gerência e
foi dado parecer favorável a cessão de um ônibus com capacidade de 43 lugares, para transportar as pessoas
que tiverem interesse em ir à REATECH - parceria estabelecida entre COMDE/GIDION e TRANSTUSA.
Edna reitera que o conselho não terá responsabilidade com alimentação e hospedagem dos passageiros e que
esta ação somente estabelece uma ponte entre empresas e usuários para promover maior participação de
conselheiros e técnicos de serviços e instituições que atendem pessoas com deficiência. GT3 – Saúde e
Reabilitação- Não houve reunião da comissão. Simone Marcela de Oliveira fala sobre sua participação em
reuniões na Câmara de Vereadores e do encontro promovido pelo *IMPAR, *NAIPE E COMDE, sobre
inclusão por meio da arte. Coordenadora Simone Marcela de Oliveira fala de sua indignação referente ao fato
do Vereador Odir Nunes não respeitar o conselho e proferir palavras ofensivas ao Presidente Marcus Faust
quando da reunião promovida pela Comissão de Saúde e Educação naquele local, sendo que ela era a
representante do COMDE na reunião. Simone pede retratação da Câmara de Vereadores. GT4 – Educação-
Coordenadora Valdirene S. Simão apresenta relatório da comissão (anexo) e solicita ao Presidente Marcus
Faust que o GT tenha prioridade na apresentação na próxima reunião. Dando seqüência, foi informado que
Beatrícia da Silva Pereira é a coordenadora da comissão e foi eleita subcoordenadora, a conselheira Valdirene
S. Simão. Conselheira Valdirene informou que fará a apresentação das pesquisas escolares na reunião
ordinária de junho. Sobre as deliberações da IV Conferência, a comissão receberá por email o relatório, fará
análise e trará na próxima reunião suas considerações. Definido oficiar o órgão competente informando que a
Conselheira Loucissie Sant’anna será a titular e a Conselheira Valdirene S. Simão, a suplente representante do
COMDE no Fórum Municipal de Educação. Oficiar a Secretaria de Educação informando que a Conselheira
Valdirene S. Simão será a representante do COMDE, sendo sua suplente a Conselheira Beatrícia da Silva
Pereira, na comissão de elaboração da Política Municipal de Educação Especial. A Comissão decidiu enviar
ao Conselho Municipal dos Direitos das Crianças um ofício de felicitações pelo evento sobre Educação
Inclusiva, bem como sugestões e pontuações dos conselheiros participantes. GT5 – Empregabilidade –
Coordenador Marcio Shulze apresenta as ações de articulação com entidades que atendem pessoas com
deficiência e aspectos da organização do evento sobre servidores públicos com deficiência. GT6 – Apoio
Social – Não Houve Reunião. Apresentação CDL- Câmara de Dirigentes Logistas- Conselheiro Jorge
Domingues apresentou o projeto CDL Libras e ações sobre capacitação de lojistas para atender pessoas
cegas. Palavra Livre- Conselheiro Nelso Faria fala sobre a participação mais efetiva do presidente Marcus
Faust nas ações do COMDE, especificamente em reuniões na Câmara de Vereadores. Mário Cezar da
Silveira (convidado) pede a fala e complementa que considera a pouca participação do Presidente do conselho
como empecilho para o desenvolvimento do mesmo. Marcus Faust acolhe as críticas e reitera a liberdade de
expressão do senhor Mário Cezar. A reunião deu-se por encerrada às 11h45min. Esta ata após aprovada será
assinada eletronicamente pelo Presidente Marcus Rodrigues Faust.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Marcus Rodrigues , Usuário Externo,
em 30/10/2017, às 12:24, 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 1185367 e o código CRC A6B13781.
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