
ATA SEI

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COMDE – 07 DE NOVEMBRO DE 2017

Ao sétimo dia do mês de novembro 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- Acolhido os presentes,
lida a pauta e ata do mês de outubro, aprovada pauta e a ata com correção ortográfica nas linhas 69 e 74.
Documentos Recebidos: Ofícios de indicação de conselheiros governamentais e da sociedade civil para
gestão 2017/2017 oriundos das Secretarias Municipais, Agência de Desenvolvimento Regional- ADR e das
Instituições da Sociedade Civil conforme Edital de Eleição 001/2017 e 002/2017. Correspondência Eletrônica
de Anderson Schneider-Planilha sobre usuários do transporte eficiente que cancelaram viagem. Documentos
enviados: Of.116/17-Procuradoria-Geral do Município-Consulta Cartilha Transporte Eficiente, Of.117-
Fórum Complementar da Sociedade civil; Ofício 118/17-à Secretaria de Assistência para elaboração do
Decreto dos Conselheiros Gestão 2017/2019; Ofício 119/17-III Fórum Complementar; Of.120-CMAS-
Moção da Conferência em relação ao Transporte Eficiente. 121/17-ADR-Indicação de conselheiro.
Encerramento das Atividades do COMDE/Posse Novos Conselheiros: O Presidente Marcus Faust
informa da data de encerramento das atividades desta gestão, que se dará em 5 de dezembro de 2017, será
realizado um café partilhado entre os presentes. Informa que neste dia, se dará a posse dos novos
conselheiros, gestão 2017/2019. Coordenador de Área da Pessoa com Deficiência-Paulo Suldovski-
Coordenador de Área da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Assistência Social, se apresenta e
esclarece que sua coordenadoria será responsável por articular as Políticas das Pessoas com Deficiência no
município. Paulo explica que o trabalho está no início e que pretende contar com toda a rede. Mário Cezar
questiona a função e efetividade desta coordenação, Marcus Faust complementa a fala do Paulo reiterando
que o papel desta coordenação é integrar as diversas ações deste segmento. Secretária Executiva Edna Souza,
sugere ao Paulo Suldovski que apresente para 2018/2019, um plano de ação e que uma das primeiras
abordagens precisa ser um diagnóstico social da pessoa com deficiência no município. Apresentação Minuta
Lei das Calçadas- Conselheiro Gilson Perozin apresenta a minuta e a plateia faz suas considerações e
sugestões, não concluído o processo, optou-se por marcar uma reunião extraordinária no dia 21 de novembro
de 2017, as 8h30, na Casa dos Conselhos. Pontos divergentes: Altura de meio-fio, valor multa ao munícipe
que não executar a calçada, rota acessível, padronização, responsabilidade pela execução. O COMDE
deliberou encaminhamento de resposta do ofício ao SEPUD- Secretaria de Planejamento Urbano e
desenvolvimento Sustentável, solicitando ampliação de prazo para resposta, visto que a análise não está
conclusa. Momento das Comissões: GT1 – Engenharia, Arquitetura, Transporte e Mobilidade
Urbana. Fica aprovado, conforme relatório da comissão: Resolução à SEMA- Secretaria do meio Ambiente,
definindo processo de fiscalização e mão de obra para efetivação da Lei de Calçadas. Resolução SEPUD-
Secretaria de Planejamento Urbano e desenvolvimento Sustentável, solicitando adequação a legislação já
apresentada pelo conselho em conjunto com as demais Secretarias. Acrescentando as rotas acessíveis e o
conceito de calçada/Segurança/qualidade/acessibilidade. Rever valor de multa aplicada aos munícipes. Ofício à
SEPUD solicitando análise técnica da altura do meio-fio/15 cm e extensão do prazo para encaminhamento da
análise do COMDE. Recomendar à PASSEBUS, que o munícipe ao cadastrar-se no Sistema de Transporte
Eficiente, assine termo de responsabilidade e receba a cartilha de orientação; Enviar a Procuradoria-Geral do
Município alteração do art. da Lei do passe livre que exige declaração de entidade para concessão do passe
livre; solicitar à Secretaria de Governo,alteração do Decreto do Transporte Eficiente, incluindo sugestões.
Reforma na Arena-Mario Cezar fará palestra para a Secretaria de Esporte e já vai avaliar junto com o
responsável as questões de adequação do projeto. Conclusão pendência relatórios de escolas. Acordado que
Pedro Miguel de Andrade e Mário Cezar da Silveira se reunirão para finalizar os relatórios. Após conclusão
dos relatórios encaminhar Ofício à Secretaria de Educação.GT2 – Planejamento Orçamento e Gestão do
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Fundo – FMDPCD-Não houve reunião no período. GT3 – Saúde e Reabilitação- Não houve reunião.
Coordenadora Simone Marcela de Oliveira fala sobre a questão da Associação de Reabilitação da Criança
Deficiente e por considerar que não há tempo hábil na reunião, não explanará as informações atuais deste
serviço. Edna Souza fala sobre a reunião realizada pelos munícipes, Câmara de Vereadores e Serviços de
Saúde sobre o assunto na sede da instituição Associação de Reabilitação da Criança Deficiente - ARCD e
cobra dos conselheiros presentes, o porque de não ter sido informado o conselho. Conselheiro Nelso e
Conselheira Simone informam que foram convidados pelos familiares e sem tempo hábil para articulações.
GT4-Educação- Deliberado e aprovado ofício para escolas orientando sobre as prioridades no atendimento,
com intuito de instruir melhores práticas e evitar conflitos. Aprovada a contratação de palestrante para evento
em 2018 desta comissão.GT5 – Empregabilidade – Marcio Schulze e Dulcinéia Looben Simsen, falam sobre
o evento em parceria com o Serviço Social da Indústria - SESI. Deliberado e aprovado ofício para o Serviço
Social da indústria - SESI em agradecimento a esta parceria. Márcio Schulze lamentou a pouca participação
do público em geral. Os conselheiros salientaram a participação da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - PAE, Centro Público de Atendimento ao Trabalhador – CEPAT, Associação Joinvilense para
Integração dos Deficientes Visuais - AJIDEVI, Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento - IMPAR e
Associação dos Deficientes Físicos de Joinville - ADEJ no evento. GT6 – Apoio Social – Neste período a
equipe participou de reunião com Conselho Municipal de Assistência Social e Instituto Priscila Zanette para
tratar de assuntos pertinentes a abertura da Residência Inclusiva. Quanto a liberação das inscrições para
registro das entidades Associação Joinvilense de apoio aos Surdos de Joinville e Instituto de Pesquisa da Arte
Pelo Movimento junto ao COMDE, acordado que a liberação do registro se dará após a entrega do Plano de
Ação das respectivas entidades. No que se refere ao acompanhamento e visitas nas entidades credenciadas no
COMDE para o ano de 2018, acordado que o cronograma será estabelecido pelos conselheiros a serem
nomeados para o próximo grupo de trabalho. Neste período foi divulgado em nota no Jornal “A Notícia” de
Joinville a devolução de alguns recursos destinados ao município, onde foi observado que a Secretaria de
Assistência devolveu recursos destinados a inclusão, dessa forma foi deliberado e aprovado a emissão de
ofício para o Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS, solicitando esclarecimentos. Aprovada em
Resolução que altera o prazo de validade das inscrições das entidades para “prazo indeterminado” e também
define o registro e acompanhamentos dos serviços públicos específicos à pessoa com deficiência. A partir de
2018 será solicitado informações acerca destes serviços para acompanhamento das comissões específicas.
Comissão Eleitoral: Senhor Pedro Miguel de Andrade discorre sobre o fórum de eleição para novos
conselheiros que aconteceu na data de 25/10, transcorrendo normalmente apenas com a impugnação do
candidato do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA, onde posteriormente
foi dado novos encaminhamentos e resolvido a situação. Houve a necessidade de um segundo Fórum e em
virtude de algumas ausências neste segundo, foi agendado um terceiro fórum para 10/11/17. Edna esclarece
que esta ação se faz necessária para fechamento das documentações e trâmites finais, informando também a
data de posse que acontecerá na data de 05/12/17, salvo disposição contrária da procuradoria Geral do
Município. Palavra Livre- Senhor Anderson Schneider, Coordenador do Sistema de Transporte Eficiente,
apresentou dados estatísticos referente ao número de cancelamentos dos agendamentos do ônibus pelos
usuários. Cabe aqui lembrar que não houve definição nesta reunião quem custeará a Cartilha do Transporte
Eficiente que está sendo elaborada pelo COMDE em parceria com as entidades, SEINFRA-Secretaria de
Infraestrutura Urbana e empresas de ônibus/GIDION-TRANSTUSA- Presidente Marcus Faust informa que a
Associação dos Deficientes Físicos de Joinville, se propõe a distribuir a cartilha, disponibilizando em sua
revista. Ato contínuo, Senhor. Mário Cezar discorre sobre o evento do Instituto de Pesquisa da Arte em
Movimento - IMPAR – Arte Inclusão, realizado neste período, entregando também à mesa diretora uma
Cartilha – Praia Acessível, elaborada pelo Conselho Municipal de São Francisco do Sul. Dada por encerrada
a reunião no tempo previsto lavro a presente ata que após aprovada será assinada eletronicamente no Sistema
Eletrônico de Informação do Município, pelo Presidente Marcus Rodrigues Faust. Anexo lista de presença.

Documento assinado eletronicamente por Marcus Rodrigues , Usuário Externo,
em 15/12/2017, às 08:13, 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 1319734 e o código CRC B1A15D9C.

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