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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COMDE – 3 DE ABRIL DE 2018

Ao terceiro dia do mês de abril de dois mil e dezoito as 8h50min, o presidente do Conselho
Senhor Nelso Farias deu início à assembleia, dando boas vindas aos conselheiros e em seguida
aprovou a pauta. Ato contínuo a Secretária Executiva Edna Souza leu as correspondências
recebidas e enviadas. Senhora Cleide Hoffmann, nova conselheira do COMDE, pela vaga da
Secretaria de Saúde, substituindo Leonardo Apolinário, fez sua apresentação. Em seguida, o
conselheiro Eduardo Anton da AJIDEVI fez o uso da palavra e expôs sua proposta de resolução
para que as pessoas com deficiência tenham direito à isenção do IPTU. Houve comentários de
vários conselheiros, sugerindo uma análise mais aprofundada do assunto nos grupos de trabalho
GT2 e GT6. O Presidente deu andamento à assembleia, colocando o assunto da revisão do
formato da capacitação dos conselheiros. O presidente discorreu sobre as dificuldades
encontradas no formato da capacitação, sem adesão dos interessados. A Secretária Executiva
também discorreu sobre o assunto, seguida pelo Conselheiro Paulo, que se colocou à favor da
reformulação do modelo de capacitação, de modo que fique mais proveitosa a todos. O
conselheiro Mário Silveira cobrou a responsabilização das pessoas que se dispuseram a realizar
a capacitação. O evento das capacitações, que devem organizar e divulgar a capacitação de
forma ampla, e os conselheiros também devem ter a responsabilidade de participar. Em seguida
o conselheiro Gilson Perozin também se manifestou, lembrando da responsabilidade de cada
conselheiro. O item seguinte da pauta foi a aprovação do Exercício Financeiro de 2017. A
Secretária Executiva informou os valores de forma geral, bem como onde os recursos foram
utilizados, informando que a comissão pertinente analisou e deu parecer favorável à aprovação
das contas. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Foi agendado para dia
17/4/2018 às 8h30 a reunião extraordinária para tratar da LDO 2019. O conselheiro Paulo
discorreu sobre a importância da participação do COMDE em um evento da Organização dos
Cegos do Brasil, sobre Marco regulatório das Instituições Sociais, na qual foi convidado para
debater o assunto, no evento que acontecerá entre os dias 3 e 5 de Maio em São Paulo.
Colocada em votação a proposta de enviar um conselheiro governamental e um da sociedade
civil, aprovou-se a participação dos conselheiros Paulo Sergio Suldovski e Márcio Schulze. Paulo
complementará as informações para a Secretaria-Executiva. O Presidente colocou em votação a
proposta de participação do COMDE na comissão interconselhos, que foi aprovada por
unanimidade. Em seguida os coordenadores dos grupos de trabalho fizeram um relatório verbal
das suas atividades, iniciando pelo Sr. Mário da Silveira. Foi colocado em votação o envio de um
ofício do COMDE à Prefeitura Municipal solicitando informações e/ou reativação da Comissão
Cidade acessível e Direitos Humanos, aprovado por unanimidade. Aprovou-se também o envio de
um ofício à Prefeitura, com cópia ao Ministério Público sobre a pintura e rebaixamento de
calçadas quando das pinturas das faixas de travessia. Prosseguindo, a conselheira Eliane
Klemann fez o relatório verbal do GT Saúde e Reabilitação, onde falou sobre as reuniões em que
o GT participou na secretaria de Saúde. Por fim, o conselheiro Paulo Sergio Suldovski fez um
relatório verbal da sua participação, junto com o conselheiro Tiago no Seminário de
Acessibilidade Cultural, ocorrido em Florianópolis, entre 19 e 21/03/2018. Aberta a palavra livre,
manifestou-se Salomão Oliveira, síndico do Condomínio informando que foram fiscalizados no ano
passado, sendo notificados por não haver acessibilidade. Fizeram os projetos, mas não iniciaram
as obras por que a obra não atenderia a norma técnica por alguns centímetros. O conselheiro
Gilson sugeriu que justificassem a falta de atendimento completo às normas com base na LBI,
utilizando-se o princípio da adaptação razoável. O Conselheiro Paulo Suldovski esclareceu que o
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COMDE não tem competência, e tão pouco poder legal para liberar uma obra, esteja ela dentro ou
fora das normas. O Sr. Salomão informou que veio ao COMDE no intuito de encontrar o meio para
resolver o problema burocrático encontrado para regularização do Condomínio Verena Stoch. Sr.
Sérgio Luiz Seger manifestou-se, informando das dificuldades que encontra em assistir jogos no
estádio do JEC. Foi sugerido que ele protocolasse uma solicitação junto ao JEC, para formalizar
a reclamação. De toda forma Presidente Nelso se colocou a disposição para acompanhá-lo em
um dia de jogo. Por fim, o conselheiro Paulo Sergio Suldovski sugeriu que o COMDE promova o
encontro regional sul do CONADE neste ano. Não foi votado por falta de quórum. O Presidente
encerrou a assembleia às 11h20min. Segue assinatura do presidente Nelso Farias.

Documento assinado eletronicamente por Nelso Farias , Usuário Externo, em
05/06/2018, às 08:18, 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 1936316 e o código CRC 2ACEF11B.
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