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ASSEMBLEIA ORDINÁRIA – COMDE – 4 (quatro) DE DEZEMBRO DE 2018

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, as nove horas, reuniram-se na sede
do COMDE-Casa dos Conselhos, os Conselheiros Municipais dos Direitos das Pessoas com
Deficiência, para discutir e deliberar sobre a pauta de ordem do dia. 1-Acolhida- Apresentação
dos novos conselheiros pelo senhor Presidente Nelso Farias: Conselheiro Edson Roberto Holler e
Conselheira Mariana Pierre Paiva, ambos da Secretaria de Planejamento Urbano e
Desenvolvimento Sustentável- SEPUD. O Senhor Presidente Nelso Farias justificou os 30(trinta
dias) afastados das atividades deste conselho, por motivo de saúde. Ausências justificadas:
Conselheira Giana Hahn Alves- SESI, Conselheiro Rangel Alves- Associação dos Ostomizados,
Conselheiro Fábio Xavier de Andrade-CREA. 2-Apresentada a Pauta da reunião, a qual foi
aprovada pelos presentes com inscrição da palavra livre do Senhor Presidente Nelso Farias e
solicitação de inclusão de item sobre diárias para o motorista que fará o traslado do Vice
presidente Paulo Sérgio Suldovski para reuniões do CONEDE em 2019. 3-Aprovação ata da
Reunião Ordinária de Novembro – Aprovada por unanimidade. 4-Resolução para diárias do
representante do COMDE para participação das reuniões no CONEDE em Florianópolis
para o ano de 2019 –Aprovado por unanimidade. 5-Resolução carteirinha e PL 16/2018-placas
de identificação com símbolo do TEA- Transtorno do Espectro Autista- Após intensos
debates com os presentes e dos esclarecimentos do Coordenador do GT 1-Acessibilidade,
Senhor Mário César, sobre a proposta do Vereador Richard Harrison, solicitação de parecer
sobre PL 16/2018, ficou acordado que a matéria é normatizada pelo CONTRAN. Segundo os
conselheiros Mário Cezar, Ana Dias, Edson Holler, o município possui a prerrogativa de emitir as
credenciais para as Pessoas com Deficiência, conforme Lei 5296/94, para estacionamento nas
vagas reservadas e sinalizadas com as placas para pessoa com deficiência, que obedecem as
normas internacionais. Quanto a elaboração das carteirinhas para as pessoas TEA-Transtorno do
Espectro Autista, a assembleia à priori considera matéria sem possibilidades de aprovação, por
ter vício de origem. Ficou acordado entre os participantes, como sugestão da Secretária
Executiva, a Senhora Edna Souza, encaminhar correspondência recomendando ao legislativo não
aprovar os projetos antes de concluir as consultas aos órgãos competentes, entidades
representativas das pessoas com deficiência e familiares de pessoas com TEA. Foi sugerido e
aprovado também consultar legislação pertinente de trânsito para pessoas com deficiência e ao
CONADE- Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Mesa Diretora – Edna
Souza repassou relatório da comissão-1-denúncia e pedido de carta de repúdio contra a empresa
GOL Linhas Aéreas- usuária se sentiu lesada e desrespeitada em seu direito como
acompanhante de pessoa com deficiência. O posicionamento do COMDE é de que, não cabe ao
Conselho fazer este procedimento sem que esteja esclarecido as circunstâncias em que ocorreu a
violação de direito e obter mais informações sobre o ocorrido. Ficou deliberado que se fará
consulta e pedido de esclarecimentos para a ANAC e a empresa aérea GOL quanto ao
comprimento da Legislação. Familiares presentes na reunião e concelheiros afirmaram que
procede as questões de entendimento das empresas e demais órgãos quanto a redução das
passagens para acompanhantes, bem como compra de passagens para as pessoas com
deficiência. Relatórios dos GT –Grupos de trabalhos: GT 1-Engenharia, Arquitetura,
Transporte e Mobilidade Urbana- Mário César relatou a reunião com Promotor André Braga, da
12º Promotoria (cidadania, idoso e PcD). Resumo do ano 2012 dos TAC PMJ. b) Banheiro
público/químico, proposta do Vereador Fábio Dalonso, ver código de postura e o dever de existir
rota acessível para os cadeirantes e outras pessoas com deficiência. C) Cartilha do Transporte
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Eficiente porta a porta, ainda pendente conclusão da cartilha. GT2-Planejamento, Orçamento e
Gestão do Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência- A Comissão
deliberou que o COMDE deverá dispor de seus recursos financeiros para os eventos previamente
programados para 2019. são eles: Simpósio de Educação, Caminhada da Acessibilidade,
Seminário de Empregabilidade. GT 3 – Não houve reunião. GT4-Educação- Apresentação
cronograma do Simpósio Educação para Todos a ser realizado nos dias 26 e 27 de agosto de
2019. Escola com salas Bilíngue de Libras, esclarecimentos da conselheira e professora
Valdirene da secretaria de educação sobre o trabalho desenvolvido. GT 5-Empregabilidade-
Márcio Schulze discorreu sobre participação do COMDE em palestra sobre laudo caracterizador
ministrada pela Dra Luciane Carvalho, auditora do Ministério do Trabalho no dia 03/12/2018, na
Univille, com participação de aproximadamente 45 pessoas. Conselheiro Márcio confirmou
parceria do COMDE para a realização do “Setembro Inclusivo” para 2019, com início de
planejamento para março de 2019. GT 6-Apoio Social- Não houve reunião ordinária da comissão
e sim uma formação para os conselheiros e rede de apoio, realizada em 20 de novembro, onde
foi discorrido sobre os Serviços da Assistência Social- CRAS- CREAS-Serviços de Acolhimento.
Correspondência Enviadas: Resolução 025/2018-Dispõe sobre diária para motorista fazer o
traslado do Vice-Presidente Paulo Suldovski para Florianópolis, na ocasião de reunião do
CONEDE, Of. 93/18-SAS-Denúncia de maus tratos e violência doméstica, Of.COMDE/SED-Ref.
Resolução 023/2018 sobre recomendação para matrícula e rematrícula de alunos com deficiência,
Of.095/18-Ref. indicação de representante para compor comissão de elaboração da Conferência
Municipal da Saúde, Of.096/18-Ao Secretário Vagner F. De Oliveira- SAS-ref. Cessão do Teatro
Juarez Machado e Complexo Centreventos Cau Hansen, 097/18-COMDE- SECOM- Ouvidoria, Of.
099/18-COMDE-Fórum Municipal de Educação indicando como representante suplente,
Roselaine Pietra. Of. 098/18-COMDE-MP 12[ PJ- Solicitação de Reunião.Of. 100/2018-COMDE
para CVJ- Fernado Kreling, sobre ampliação prazo para resposta do parecer sobre PL 16/2018.
Of.101/18-DETRANS sobre estacionamento irregular Santander. Correspondências recebidas:
Ofício n. 2783/2018/CVJ/DAC- Parecer sobre PL 16/2018, resultado Final da Eleição do
CONADE, denúncia do munícipe Irio Corrêa sobre estacionamento no Banco Santander, denúncia
Servidora Pública Aline P. Schuchardt sobre falta de acessibilidade na UBS Bucarein e denúncia
à Secretária Executiva pessoalmente sobre não acessibilidade no prédio da Secretaria de Saúde,
onde a mesma participaria de uma reunião, Decreto de nomeação dos novos Conselheiros do
COMDE: Eduardo R.Teófilo, Eduardo Batiniack Filho, Edson Roberto Holler, Mariana Pierre
Paiva, José Antônio dos Reis e Wesley Angelo Alberto, e-mail recebido da Sra Isabelle Ramos
sobre denúncia em relação ao tratamento dado a esta família (mãe e filho), em relação a
dificuldade em comprar passagens aéreas pela empresa GOL Linhas Aéreas, convite da Diocese
de Joinville para o Presidente Nelso participar de Seminário Sobre a Campanha da Fraternidade
2019, Carta da Associação de Surdos de Joinville sobre justificativa de ausência do Presidente
Thiago A. F. de Oliveira nas reuniões do GT Educação.  Palavra Livre: Presidente Nelso Farias
em sua fala reclamou do atendimento da rodoviária de Jaraguá do Sul, quanto ao embarque e
compra de passagem para pessoa com deficiência. Sugerido ao mesmo protocolar denúncia ao
Conselho Estadual CONEDE e/ou ao Conselho Municipal de Jaraguá do Sul. Nelso Farias
também falou sobre as mudanças de horário do cronograma dos GTs(ajustes) solicitou que fosse
comunicado com antecedência. Encerramento e confraternização-O Senhor Presidente Nelso
Farias desejou a todos um feliz Natal e próspero ano novo a todos, seguindo de uma
confraternização entre os conselheiros, com direito a presença do conselheiro Márcio Schulze
vestido de Papai Noel. Em tempo, o conselheiro Eduardo Anton fez sua despedida como
representante da AJIDEVI- Associação Joinville para a Integração dos deficientes Visuais. Senhor
Mário Cezar sorteou um livro seu como presente de natal aos conselheiros. Reunião finda as
11h30min. Ata redigida pelo Primeiro Secretário, Conselheiro Márcio Schulze e assinada
eletronicamente por Nelso Farias. Revisão da ata Edna Souza, Secretária Executiva.

Documento assinado eletronicamente por Nelso Farias , Usuário Externo, em
14/02/2019, às 11:49, 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 3189608 e o código CRC 3A54D389.
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