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Ata de Assembleia Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com deficiência-COMDE
 
O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, no uso de suas atribuições reuniu-se
extraordinariamente em vinte e três de maio de dois mil e dezoito, para discutir e deliberar sobre a pauta de
ordem do dia.1- Eleição de delegado para representar o COMDE em Fórum da Sociedade Civil do
CONEDE - Eleito o Vice presidente Paulo Sergio Suldovski. Irá acompanhá-lo o Presidente Nelso Farias,
data do Fórum 20 de julho do corrente, foi deliberada diárias para os dois conselheiros. 2- Participação do
COMDE no II Fórum dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Curitiba nos dias 13 e 14 de junho de
2018. Eleitos os representantes Juciara Reis Censi, Adriana Alves dos Santos Silva, Cleide Hoffmann e Paulo
Sergio Suldovski. 3- Relatório da Comissão de Revisão da Lei do Conselho- Secretária Executiva Edna
Souza iniciou a leitura com apontamentos da Comissão de Revisão da Lei, após debate os conselheiros
presentes deliberaram que será realizada uma nova reunião extraordinária para discutir as alterações que
deverão ser enviadas por email à Secretaria Executiva. A homologação da minuta da referida lei deverá ser em
assembleia ordinária. Em tempo, a conselheira Valdirene S. Stiegler coloca-se à disposição para compor a
Comissão de Revisão da Lei e a conselheira Juciara Reis Censi se colocou à disposição para junto com a
comissão da OAB apresentar sugestões de adequação. Finalizando a reunião, Senhor Nelso Farias, em
palavra livre coloca uma situação de violação de direitos no centro de Joinville,onde precisou intervir. Dada
por encerrada a reunião, segue para assinatura do presidente.
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