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Ata da Assembleia do COMDE – 6 de Março de 2018

Aos seis dias de março de dois mil e dezoito às oito horas e quarenta e oito minutos, iniciou a
reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência – COMDE. O
Presidente Nelso Farias, abre a reunião agradecendo a presença dos conselheiros e visitantes
presentes na assembleia do ano de 2018. Colocada a ata de fevereiro em votação, esta foi
aprovada por unanimidade, sem objeções. A Secretária Executiva informou sobre as
correspondências enviadas e recebidas pelo COMDE. O Vice-Presidente do COMDE, Paulo
Sérgio Suldovski, comentando a respeito da correspondência sobre a lei de calçadas, cuja
reunião será na data de hoje, pondera que na correspondência só informaram o número do projeto
de lei, sem informar o conteúdo para que pudesse ser analisado. Sobre isto deliberou-se que o
presidente do COMDE representará o Conselho nesta reunião a ser realizada na tarde de hoje, às
14 h na SEINFRA. Em seguida a secretária-executiva do COMDE apresentou o cronograma de
palestras de formação de conselheiros. Ato contínuo, os representantes das comissões passaram
a apresentar um breve relatório das reuniões e trabalhos das comissões. Diante da deliberação
da mesa diretora, estabeleceu-se três minutos para a apresentação de cada coordenador de
comissão, o Sr. Mário sugere que os coordenadores das comissões com poucos assuntos a
relatar se apresentem primeiro, deixando mais tempo livre para os coordenadores de comissões
com mais assuntos se apresentarem com tempo suficiente. Falaram, então o conselheiro Mário e
Thiago. Em seguida, a secretária-executiva informou que o COMDE tem um orçamento anual de
R$ 92.000,00 e, havendo necessidade de contratação de um intérprete de LIBRAS para as
reuniões do Conselho e das comissões em que algum conselheiro surdo participe, este recurso
deve sair do orçamento do COMDE. O Conselheiro Paulo manifestou-se favorável, bem como o
conselheiro Mário. O conselheiro Thiago fez questionamentos sobre detalhes da contratação,
sendo respondido pela Secretária Executiva, que sugeriu que este assunto, por necessitar uma
análise mais aprofundada, seja discutido nas comissões. O conselheiro Paulo manifestou-se
novamente, sugerindo que o conselheiro Thiago envie por escrito para o COMDE os requisitos de
capacitação do intérprete de LIBRAS para que seja contratado. Colocado em votação a
contratação de intérprete de LIBRAS pelo COMDE, foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi
colocado em votação o envio de representante ao seminário cultural que acontecerá em
Florianópolis de 19 a 21/3. Foi aprovado que o COMDE enviará os conselheiros Paulo, como
representante Governamental, e um conselheiro não governamental. A conselheira Gladis
apresentou o relatório do GT3. Em seguida, a conselheira Adriana, do GT6 apresentou parecer de
visita à Residência inclusiva do Instituto Priscilla Zanetti. O conselheiro Mário manifestou-se
informando que o vaso sanitário não está adequado, devendo-se dar um prazo de 15 dias para a
adequação. Colocado em votação o parecer, foi aprovado, com a ressalva que a instituição se
adéque. Segue assinatura do Presidente Nelso Farias.
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