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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COMDE- JUNHO DE 2017-  Ao sexto dia do mês de
junho do corrente ano, às oito horas e quarenta minutos, em única chamada, reuniram-se na Casa dos
Conselhos, os integrantes do COMDE, conforme lista de presença, para discutir e deliberar sobre a pauta de
ordem do dia. 1ª- Abertura e Acolhida –  Realizada recepção e apresentação dos convidados foram
apresentadas as conselheiras representantes da OAB, Jaciara Reis Censi e Adriana Alves dos Santos da Silva
2- Leitura e aprovação da pauta e ata ordinária de maio- Aprovadas por unanimidade. 3-Documentos
recebidos e enviados: Recebidos: Of. 51 – CONADE – Resposta ao ofício 050/2017 - Decreto Federal nº
8.805, de sete de julho de 2016 – BPC, Of. 005 – Ref. Nomeação dos representantes da OAB no
COMDE, Of. 392 – SEINFRA - Resposta ao ofício 28 ref. Emissão de alvarás de construção, alvarás de
funcionamento, “habite-se”, fiscalização de construção de obras e outros, Of. 082 – COMDI – solicitando
parecer, sobre a criação do conselheiro municipal, Of. 512 – Secretaria de Educação, resposta ao ofício 44
ref a Resolução 002/2017 que Dispõe sobre informações acerca de profissionais Auxiliares Monitores e dá
outras providências, Of. 163 – Gestão de Pessoas, ref. ao ofício 45 ref. a Resolução 002/2017 que – Dispõe
sobre informações acerca de profissionais Auxiliares Monitores e dá outras providências, Of. 127 – Secretaria
Municipal de Saúde, em reposta ao ofício 064 ref. o número de pessoas beneficiadas com as órteses e
próteses, após implantação do protocolo. Of. 075 – CMAS – Ref. Indicação de um representante para o Eixo
1 “ A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma , para a gestão dos direitos
sociassistenciais. Of. 62 – CMDCA – ref. resposta ao 139/2016 - Denúncia Conselho Tutelar e Serviço de
Saúde NAIPE, Of. 013 Secretaria de Assistência Social – GUPG – Ref. informações de entidades inscritas no
COMDE, localizadas em território de CRAS. Decreto nº 28.960 – Ref alterações de conselheiros do
COMDE, Autorização de uso do Plenarinho da Câmara de Vereadores, conforme solicitação do COMDE,
O. 207 – SEMA – Secretaria do Meio Ambiente em resposta ao 29, ref a emissão de alvarás de construção,
alvarás de funcionamento, “habite-se”, fiscalização de construção de obras e outros. Of. 453 – SEINFRA –
resposta ao ofício 046 – Ref. aos Novos abrigos de ônibus, Of. 167 – Secretaria de Gestão de Pessoas –
SGP e Unidade de Saúde do Servidor – USS, resposta ao ofício 036 ref. Dados sobre os Servidores Públicos
com Deficiência Of. 054 – OAB – Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência, ref. convite para Debate
“Vigência dos Contratos de Professor Auxiliar. Of. 0001- Passebus - ref. ônibus para a Feira REATECH e
Of. 570 – Secretaria de Educação, reposta ofício 044 – ref Resolução 002/2017- COMDE – Dispõe sobre
informações acerca de profissionais Auxiliares Monitores e dá outras providências. Enviados: Oficio 030/2016
- À Vigilância Sanitária - Senhora Edilaine Pacheco Pasquali - Coordenadora da Vigilância Sanitária, ref. a
emissão de alvarás de construção, alvarás de funcionamento, “habite-se”, fiscalização de construção de obras
e outros. Oficio 032/2016 - Ao CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de SC - Senhor Luiz Alberto
de Souza - Presidente - Acessibilidade na aprovação de Projetos, Emissão de Alvarás de Construção, Alvarás
de Funcionamento, Habite-se, Fiscalização de Conclusão de Obras, entre outros. Oficio 037/2017 - À
Secretaria de Governo – SEGOV - Senhor Afonso Carlos Fraiz – Ref. Irregularidades nas vagas destinadas
às pessoas com deficiência. Ofício 046/2017 – À Secretaria de Infraestrutura Urbana – SEINFRA - Senhor
Romualdo Theophanes de França Junior – Ref. Novos abrigos de ônibus. Ofício 060/2017 – À Câmara de
Vereadores de Joinville. - Vereador Fernando Krelling - Presidente da Câmara – Ref. Reserva do Plenarinho
para o II Fórum de Servidores Públicos com Deficiência no dia 21 de setembro. Of. 064 – A Dra. Franciele
Cristini Schultz – ref. ao Fluxograma para aquisição de órteses e próteses. Ofício 065/2017 – Ao Senhor
Vagner Ferreira de Oliveira - Secretaria de Assistência Social – Ref a solicitação do Ofício 013/2017-
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GUPG/SAS, encaminha listagem de entidades inscritas neste conselho, a qual se encontra em território dos
Centros de Referências de Assistência Social, no bairro Ademar Garcia e Paranaguamirim. Ofício 066/2017 –
À Câmara de Vereadores de Joinville. - Vereador Fernando Krelling - Presidente da Câmara – Ref Reserva
do Plenarinho - Curso de Capacitação em Acessibilidade para Fiscais e Entidades de Classe, nos dias 06 e 7
de julho. 4- Aprovação da LOA - Lei Orçamentária Anual- Plano de Aplicação. Aprovado por unanimidade.
Registrado no sistema eletrônico de informação da Prefeitura de Joinville. 5- Eleição de Representante para
a Comissão de Humanização no Trânsito. Ficam eleitos os conselheiros Gilson Perozin como titular e
Elizabete da Silva Mendonça como suplente. 6- Eleição de 1ª Secretária do COMDE- Não houve
candidatos. Cargo ainda em vacância. 7 - Repasse REATECH- Sr. Marcus Faust coloca suas experiências
e visitas realizadas no evento e na cidade de São Paulo e agradece ao Sr. Anderson Shineider e Sr. Marcus
Paulo, pela liberação do transporte.Sra Elizabete Mendonça relata sua experiência e vivência com relação aos
tratamentos onde são utilizados animais, ecoterapias,etc. Sra, Dulcinéia Simsenn explana sobre sua experiência
na feira e acrescenta que achou pouco material disponibilizado quanto a novas tecnologias e acessibilidade na
área da Educação. Edna Souza questionou acerca dos valores para alimentação na feira que estavam elevados
e a falta de seleção quanto aos materiais expostos, pois havia comercialização de vasos sanitários fora das
normas técnicas, que ficavam expostos sem distinção de uso. Sr. Adilson Waltrich e Marcio Shulze discorrem
sobre as palestras que assistiram em relação à inclusão no mercado de trabalho, evidenciando “case” do
SENAC. 8- Apresentação de relatório de participação de Presidente/Vice Presidente e demais
conselheiros em reuniões e eventos com a participação do COMDE- Presidente Marcus Faust registra
sua presença em audiência Pública sobre o Plano Decenal da Criança e Adolescente. Demais manifestações já
contemplado no relatório de visita à REATECH. 9-Apresentação das Comissões/GTs- GT2-
Planejamento, Orçamento e Gestão do *FMDPCD – A comissão trabalhou em cima da Lei Orçamentária
Anual a qual foi aprovada nesta plenária. GT5- Empregabilidade- Conselheira Adriana Alves- OAB coloca
que precisamos estar atentos, pois as empresas muitas vezes utilizam o COMDE como ponte para diminuir
suas responsabilidades trabalhistas, sugerindo que o conselho não deveria firmar uma parceria com a entidade,
apenas fornecer orientações e estabelecer o que seria o papel do conselho. Sendo aprovada a deliberação
para ser estabelecido um trabalho em parceria com a UNISOCIESC em caráter orientativo, como projeto
piloto, o qual possa ser posteriormente utilizado para fornecer apoio a outras entidades. Sr. Mario Cezar
comunica que na data de 21/09 haverá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, mesa redonda para
discussão em relação à empregabilidade para Pessoas com Deficiência, Edna informa que o COMDE também
realizará uma ação neste mesmo dia em relação ao Servidor Público com Deficiência. GT 6- Apoio Social-
Aprovada resolução para Secretaria de Assistência Social, no intuito de informações acerca das demandas
para Residência Inclusiva. GT 4- Educação- Foi realizada revisão das deliberações da IV Conferência
Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Após análise conclui-se: Diretriz 1 do eixo 1-Promover a
contratação do segundo professor, obrigatoriamente às pessoas com deficiência que tenham comprometimento
e necessitam de atendimento direcionado. A comissão delibera estudo de estratégias junto aos órgãos
competentes para sua efetivação. Solicitar mapeamento ao órgão executivo estadual. Diretriz 2 do Eixo 1-
Apoio de profissional de saúde nas escolas. Conselheira Valdirene informa que há uma comissão no município
(Saúde e Educação), discutindo esta questão, estão em fase de análise de documento e elaboração de diretriz.
Fica deliberado oficiar à Secretaria de Educação, para que apresente ao conselho parecer sobre as discussões
já desenvolvidas nesta comissão. Diretriz 11 do eixo 1 da IV Conferência – Contratação de Auxiliar Monitor .
Encaminhar recomendação para o Conselho Municipal de Educação referente ao acompanhamento desta
demanda. Delibera-se encaminhar resolução para a rede municipal referente esta diretriz para atualização das
informações. A partir das respostas enviadas, a comissão organizará uma capacitação aos gestores da rede
escolar de Joinville. Previsão setembro de 2017. Diretriz 15, do eixo 1- Encaminhar resolução para Rede
Municipal e Estadual, referente o funcionamento das salas de atendimento educacional especializado. Caso a
escola não possua esta sala, questionar o poder público, de que maneira se dá este atendimento aos alunos
com deficiência. Solicitar levantamento/mapeamento destas salas de atendimento. Detalhamentos dos
encaminhamentos constam no relatório do GT Educação do mês de maio de 2017 e o relatório final da IV
Conferência encontra-se disponível no COMDE. Reiterado convite da Ordem dos Advogados do Brasil sobre
reunião ampliada que discutirá a contratação de Auxiliar Monitor. Sobre o Fórum Municipal de Educação- A
representante do COMDE não se fez presente na reunião de maio. Em relação à Política Municipal de
Educação Especial, fomos informados pela Conselheira Valdirene que ainda não há cronograma de reuniões.
Denúncia sobre matrícula em Escola Municipal- Encaminhado por email à Secretaria de Educação, ao setor de
Educação Inclusiva. Ato contínuo fica reiterado convite da Ordem dos Advogados do Brasil sobre reunião
ampliada que discutirá a contratação de Auxiliar Monitor. Sobre o Fórum Municipal de Educação- A
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representante do COMDE não se fez presente na reunião de maio. Em relação à Política Municipal de
Educação Especial, fomos informados pela Conselheira Valdirene que ainda não há cronograma de reuniões.
Denúncia sobre matrícula em Escola Municipal- Encaminhado por email à Secretaria de Educação, ao setor de
educação Inclusiva. GT1- Acessibilidade e Mobilidade Urbana- Relatório GT1 Reunião de Março- Itens
5, 6, 7, 8,10 e 11/03, aprovado na reunião de maio de 2017, só faltando encaminharmos ao órgão
competente. Sobre cronograma de adequações das Escolas Municipais foi realizada reunião com a Eng. Civil
Rosane Mebs e a responsável pela manutenção Gisele Silva. Os Engenheiros apresentaram um cronograma
atualizado das unidades e também para fiscalização e vistoria, bem como em relação aos elevadores citados no
item três. Realizar Visita de Vistoria junto com a Secretaria de Educação. Denúncias: Academia- Protocolada
manifestação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, sob nº 5-17/32074-1, sobre os
fatos da denúncia e referente ao elevador (aquisição). Haverá retorno para verificar e comprovar aquisição
elevador. Escola Guilherme Zuege- Enviado pelo Coordenador do GT1 email à Diretora da escola e
encaminhamento de Ofício à Procuradoria do Estado. Aprofundar situação sobre a legislação e competências.
Repassar à Comissão GT 4 Educação. – Clover Pub Bar- Diligência e vistoria ao estabelecimento sob o
protocolo nº 08347574291 e 09347004275(CREA). Denúncia Senhora Ernestina Alves, sobre barreira para
pessoa com deficiência na UNIMED- A comissão irá averiguar a situação. Laboratórios Munhoz Microtec-
Envio da demanda ao Conselho de Engenharia e Agronomia - CREA. Transporte Eficiente- Deliberado
Reunião/Empresa/Seinfra/COMDE para encaminhamentos finais da cartilha, posteriormente encaminhar a
Procuradoria do Município, conforme deliberação em reunião ordinária de 02/05/2017. Plano Municipal de
Acessibilidade à Cultura - Agendar reunião com a Secretaria de Cultura e Turismo-SECULT. Proposta para
evento sobre Acessibilidade- Comissão Organizadora. Oficiar órgãos para reunião de indicação e
sensibilização dos participantes. GT3- Saúde e Reabilitação- Ficou aprovado: Oficio ARCD e ADEJ para
liberação de funcionários para evento pós pólio. Oficio à Secretaria de Saúde convidando para reunião de
estudo sobre pós pólio em 20/06. Resolução para visita à Secretaria de Saúde de Curitiba e entidade que
atende pessoas com Transtorno do Espectro Autista no mês de julho, para três conselheiros do GT Saúde e
Reabilitação. Aprovada resolução para Secretaria de Saúde, convidando para reunião com gerente de
regulação sobre benefícios (fraldas/medicamentos e órteses e próteses). 10- Palavra Livre- Mário Cezar da
Silveira fez divulgação do lançamento de seu livro na feira do livro. A reunião deu-se por encerrada às onze
horas e quarenta minutos. 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 12:22, 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 1185459 e o código CRC 76BE2898.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

17.0.066445-7
1185459v3

Anexo SAS.UAC 1185459         SEI 17.0.066445-7 / pg. 3


	Anexo SAS.UAC 1185459

