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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COMDE – 05 DE JUNHO DE 2018

Ao quinto dia do mês de junho de dois mil e dezoito, em segunda chamada, as 8horas e quarenta e cinco
minutos, reuniram-se na Casa dos Conselhos, os integrantes do COMDE, conforme lista de presença, para
discutir e deliberar sobre a pauta de ordem do dia. 1-Acolhida- Presidente Nelso Farias faz abertura e dá
boas vindas aos presentes. 2-Aprovação da pauta – Aprovada pauta. Incluída palavra livre para
representantes da ADEJ e de representantes da UDESC 3-Aprovação da s atas de maio-Aprovadas por
unanimidade. 4-Correspondências enviadas e recebidas- Resolução 10/2018-Alteração diária de nomes
de conselheiros para viagem à São Paulo, Resolução 11/2018-Criação da Comissão Interconselhos,
Resolução 12/2018-Viagem Conselheiros para participação II Seminário Nacional dos Direitos das Pessoas
com Deficiência. Ofício 022/2018 – COMDE-Resposta ao CMDCA sobre indicação de delegado para
Comissão das Crianças e Adolescentes. Ofício 024/2018 – COMDE-Roque Mattei-Secretaria de Educação-
C/C Conselho Tutelar Sul-C/C CMDCA sobre denúncia de falta de acessibilidade na Escola Pauline
Parucker. Ofício 026/2018 – COMDE-CONEDE, inscrição do COMDE no fórum de eleição da sociedade
civil do CONEDE. Recebidas: Ofício SEPUD- COMDE sobre Minuta da Lei das Calçadas. Ofício MP sobre
a UDESC- Deúncia sobre alienação parental- Denúncia-Cão Guia-Suely Cristina, solicita campanha do
COMDE em relação a isso. Ofício NAIPE-Justificativa ausência em reunião ampliada sobre autismo. Ofício
MP-IC solicitando vistoria nas instalações de edificações na Sede da regional do Fátima, Paranaguamirim.
Convite Jantar de Posse da ACIJ. SECOM- Negativa quanto as restrições em reproduzir a LBI.Ofício
Resposta ao COMDE sobre encaminhamentos da Secretaria de Saúde sobre fraldas descartáveis, renovação
de receitas e reorganização do SER. Ofício nº 025-18 sobre aprovação da LDO 2019 pelo CMAS.
Memorando sobre atribuição da SAMA em relação ao elevador da Avenida JK. 5-Formação de
Conselheiros – Ciclo de Debates Sobre Educação Inclusiva-12 e 13 de junho. GT Educação faz o convite e
reitera a importância da formação para os gestores escolares.6-Campanha OAB-Participação do COMDE.
Sem deliberação, representantes da OAB ausentes. 7-Comissão Interconselhos – Sugestão de Pauta. Não
apresentada nenhuma sugestão de pauta. 8-LOA 2019-Aprovada LOA 2019 por unanimidade conforme
planilha anexa. 9-Relatório das Comissões e participação de conselheiros em reuniões e eventos
Evento ONCB- Marcio e Paulo- Repasse Participação em Evento ONCB- Momento das
Comissões-GT1-Engenharia, Arquitetura, Transporte e Mobilidade Urbana-  Coordenador Gilson
relata que foi concluída minuta Lei das Calçadas- Conselheiro Gilson Perozin concluirá o processo e
representará COMDE nas reuniões. Acessibilidade UDESC-Realizar-se-à reunião com a instituição para
orientação. Acessibilidade NAIPE e entorno- Conselheiro Gilson fez visita in loco, encaminhado solicitação de
ampliação de vaga de estacionamento para pessoas com deficiência em frente a este serviço.
Transporte/Cartilha-Concluído processo com as empresas de ônibus, encaminhar minuta à Procuradoria-Geral
do Município. Cão Guia – Encaminhamentos sobre campanha de conscientização-Deliberado reunião com a
SECOM. Capacitação Taxista – Discussão com SEINFRA não evoluiu, remarcar reunião. GT2-
Planejamento, Orçamento e Gestão do FMDPCD- Não houve reunião. GT3-Saúde e Reabilitação-
Conselheira Eliane K. Greter faz relato sobre reunião temática sobre familiares de pessoas com TEA-
Transtorno do Espectro Autista. GT4-Educação-Roselaine fala sobre o I Encontro do Ciclo de Debates sobre
Educação Inclusiva e convida todos a participarem nos dias 12 e 13 de junho dos demais encontros. GT5-
Empregabilidade-Conselheiro Marcio Schulze relata as participações em reuniões e palestras. GT6-Apoio
Social- Coordenadora Adriana apresenta as deliberações da comissão, reitera que as entidades necessitam
enviar as referidas documentações conforme solicitação deste conselho. 10-Palavra Livre- Não houve
manifestação. Sem mais dá-se por encerrada a reunião. Lavro a presente ata que vai assinada pelo Presidente
do COMDE Nelso Farias, via SEI-Sistema eletrônico de informação.

Ata SAS.UAC 2221073         SEI 18.0.092447-7 / pg. 1



Documento assinado eletronicamente por Nelso Farias , Usuário Externo, em
13/08/2018, às 11:36, 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 2221073 e o código CRC 2B23F7D4.

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

18.0.092447-7
2221073v2
2221073v2

Ata SAS.UAC 2221073         SEI 18.0.092447-7 / pg. 2


	Ata SAS.UAC 2221073

