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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COMDE – 03 DE OUTUBRO DE 2017

Ao terceiro dia do mês de outubro do corrente ano, às oito horas e trinta 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:
Acolhidos os conselheiros e aprovada a pauta. 2 – Aprovação da Ata de Setembro. Aprovada por
unanimidade. 3-Documentos Enviados: Ofício 094/2017-COMDE. Para: Sra. Francieli Schultz, Secretária
da Saúde. Assunto: Convite para Seminário Conhecendo a Síndrome Pós Poliomielite. Ofício 095/2017-
COMDE. Para: Sr. Anderson Florenço, Presidente do Instituto Priscila Zanete. Assunto: Resposta ao Ofício
026/2017 – Resposta à solicitação de registro da entidade no COMDE. Ofício 096/2017-COMDE. Para: Sr.
Vagner Ferreira de Oliveira, Secretário de Assistência Social. Assunto: Envio de listagem de instituições
inscritas no COMDE. Ofício 097/2017-COMDE. Para: Sra. Hanelore Misfeld, Gerente de Planejamento e
Gestão da SAS. Assunto: Envio de listagem de instituições inscritas no COMDE. Ofício 098/2017-COMDE.
Para: Dr. Luan Moraes de Melo, 15 Promotoria de Justiça. Assunto: Resposta ao Ofício n.
0458/2017/15PJ/JOI – Vistoria na sede do Fórum Fazendário Federal, Resolução SEI N. 107414/2017-
SAS.UAC – Resolução 015/2017 – COMDE. Assunto: Aprovação das diárias das conselheiras do
COMDE, Nilcione Isabel Damiani e Gislaine de Fátima Vieira. Edital de Convocação – 001/2017/COMDE.
Assunto: Fórum de Eleição da Sociedade Civil – Biênio 2017 / 2019. 4 – Documentos Recebidos: Ofício
023/2017 – GUPG/SAS. Enviado por: Vagner Ferreira de Oliveira, Secretário de Assistência Social e
Hanelore Misfeld, Gerente de Planejamento e Gestão. Assunto: Solicitação de listagem com informações das
entidades inscritas no COMDE. Ofício 146/2017 - CMAS. Enviado por: Estefânia Rosa Basi de Souza,
Presidente do CMAS e Maria Teresa Soares, Vice-Presidente do CMAS. Assunto: Moção do COMDE
aprovada na Conferência do CMAS. Ofício 3616/2017/CVJ/DAC. Enviado por: Richard Harrison,
Presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores. Assunto: Alteração da
data de Audiência Pública. Ofício 203/2017 – SESPORT/GAB. Enviado por: Douglas Strelow, Secretário de
Esporte e Amarildo João, Presidente da Comissão de Fiscalização e Obras de Melhorias na Arena Joinville.
Assunto: Apresenta uma nova proposta para áreas a serem utilizadas por pessoas com deficiência na Arena
Joinville. 5 – GTS e Mesa Diretora – Sr. Marcus Faust discorre sobre o Fórum de Eleição do COMDE,
esclarecendo a necessidade envolvimento e participação das entidades não governamentais. Esclarece também
como se dá o procedimento para escolha dos membros que representam as vagas governamentais. Sr. Pedro
também fala da importância do papel dos conselheiros, cita a falta de união dos representantes das entidades,
sugerindo maior integração e envolvimento. Sr. Pedro Miguel de Andrade lembra aos participantes que o
evento “Fórum de Eleição”, acontecerá na data de 25/10/2017, das 9h00 as 11h00 horas, na Casa dos
Conselhos, informa também que o prazo para entrega das inscrições encerra na data de 20/10/17. A
Conselheira, Sra. Adriana A. dos S. Silva sugere que seja realizada entrega de convites pessoalmente nas
instituições para sensibilização. Com base no assunto sugerido, foi então deliberado que os conselheiros Pedro
Miguel de Andrade e Nilcione Damiani, farão visitas nas entidades na data de 11/10/17, para entrega dos
referidos convites. Edna Souza divulga evento Instituto IMPAR, que tem como proposta promover a arte
inclusiva, e coloca a disposição deste Conselho 10(dez) vagas gratuitas. Evento ocorrerá nas datas de 21 e
22/10/17 conforme cronograma. Sr. Marcus Faust discorre sobre a solicitação da Secretaria de Turismo
sobre representatividade no COMDE. Plenária aprova a vaga para a SECULT. Apresentação das
atividades SESI-Serviço Social da Indústria de Santa Catarina pela Conselheira, Sra. Dulcineia, com
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divulgação do endereço eletrônico e da sede de atendimento, expõe sobre a criação do Portal de Inclusão,
que está em processo de implantação e ofertará ferramenta para inclusão de currículos, assessoria empresarial
e encaminhamentos ao mercado de trabalho e divulga também os serviços de inclusão que acontecem desde
2007 com capacitações para pessoas com deficiência. Sra. Dulcineia Sinsem abre convite para reunião com
entidades e SESI, na data de 19/10/17, com o objetivo de fortalecimento da rede, onde local e horário serão
divulgados posteriormente. Houve alguns questionamentos da plenária onde Sr. Pedro pergunta se dentro de
um indicador de cotas, a instituição tem algum diagnóstico e ou mapeamento de dados. Dulcinéia coloca que
tem apenas mapeamento das empresas que são parceiras. Sr. Pedro ainda sugere a possibilidade de realizar o
diagnóstico de forma integrada com a indústria e comércio. Ao final da apresentação Sr. Marcus sugere aos
conselheiros para que o COMDE adote o Portal de Inclusão do SESI como instrumental de trabalho do
COMDE, com deliberação e aprovação dos conselhos para uso do portal, com ressalvas lembrando que não
compete ao COMDE administrar o portal e sim somente ser usado como instrumento de comunicação. GT1 –
Engenharia, Arquitetura, Transporte e Mobilidade Urbana. Sr. Pedro cita que houve redução do número
de participantes no grupo com a ausência e participação nas atividades. Esclarece que em relação aos acordos
realizados com a Instituição Priscila Zanete, referente ao projeto de reformas quanto a acessibilidade da casa
que atenderá a Residência Inclusiva do Município, acordos esses votados em reunião extraordinária com a
presença de representante da instituição, não foram cumpridos, dessa forma o CREA notificou a Instituição
dando um prazo de 10 dias para apresentar o projeto executivo e preventivo contra incêndio e o responsável
técnico. Coordenador Pedro fala sobre a vistoria na Justiça Estadual de Primeiro Grau (Fórum
Desembargador Solon D’ Eça Neves), o qual se constatou não ter acessibilidade, discorre sobre a audiência
Pública na Câmara de Vereadores no dia 25 de setembro e reitera a necessidade de representatividade do
COMDE, Marcus Faust delega ao Conselheiro Pedro o papel de representar o COMDE nesta audiência. Ato
contínuo o GT1 reitera o convite à caminhada da Acessibilidade no dia 3 de dezembro de 2017. Pedro
salienta que há necessidade do conselho pensar em alternativas de como melhorar este evento, com mais
participação.GT2 – Planejamento Orçamento e Gestão do Fundo – FMDPCD- Neste período não houve
não atividade GT3 – Saúde e Reabilitação- Conselheira Gladis fala sobre o Seminário Pós Pólio, destaca a
participação de especialistas na área e a palestra do Neurologista Dr. Daniel Colares. Edna coloca que o GT
Saúde e reabilitação está inativo e precisa se mobilizar diante de denúncias da ARCD, NAIPE e outras
demandas pendentes da comissão. GT4 – Educação – Não houve reunião. GT5 – Empregabilidade –
Marcio Schulze falou sobre evento em pareceria com o SESI. GT6 – Apoio Social – Apresentado evento
que aconteceu na data de 14/09/17 na cidade de Blumenau com a participação de Gislaine e Nilcione, onde
houve neste dia a apresentação da implantação do CER – Centro de Reabilitação Especializado de Blumenau
em parceria com o SESI e FURB, neste momento foi levado para plenária a discussão em relação a proposta
de implantação do CER em Joinville, sugerindo a equipe de saúde GT3 que trouxesse informações atualizadas
acerca situação. Palavra Livre-A Conselheira, Sra. Ana Pereira, apresentou aos conselheiros o Programa
Eco-Cidadão, com a proposta de buscar parcerias no cofinanciamento das atividades. Sr. Schneider,
representante da empresa Transtusa/Gidion, trouxe relatos e dados quanto ao número de cancelamentos dos
agendamentos do transporte eficiente, realizados pelos usuários sem tempo hábil para ser reutilizado, Sr.
Marcus Faust solicita que empresa encaminhe os dados quanto aos cancelamentos via ofício para o conselho.
Conselheiros questionam a respeito da possibilidade de implantação de sistema de aplicativo para auxiliar nos
atendimentos. Sr. Schneider esclarece que já foram feitas tentativas e até o momento ninguém conseguiu
desenvolver um aplicativo que suprisse as necessidades. Sr. Marcus Faust esclarece, que nem todos os ônibus
da empresa tem sistema de geolocalização. A reunião deu-se por encerrada às 11h00 horas. Esta ata após
aprovada será assinada eletronicamente no sistema SEI pelo Presidente Marcus Rodrigues Faust.
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marcus Rodrigues , Usuário Externo,
em 07/11/2017, às 11:11, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 1229372 e o código CRC 57C9DD66.
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