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ASSEMBLEIA ORDINÁRIA-COMDE - 3 DE JULHO DE 2018

 

Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezoito, realizou-se a assembleia ordinária do
conselho municipal dos direitos das pessoas com deficiência-COMDE. 1- Abertura:  Presidente
Nelson Farias faz leitura da pauta e disponibiliza para aprovação. Item aprovado por unanimidade
após a solicitação da Senhora Clarice que propõem abertura da palavra livre no meio da reunião
ordinária, não no final, por questões de horário do ônibus eficiente. Senhora Luzia cobra eficiência
do conselho e resolução por parte da prefeitura, sobre as calçadas no entorno da
APAE/ADEJ/C3, solicita melhorias e apoio do conselho. Após ouvir a convidada, foi deliberado
encaminhamento ao GT1- Engenharia,Arquitetura,Transporte e Mobilidade Urbana. Senhor
Rodrigo cobra do conselho obra pública no Jardim Paraíso – Condomínio Rúbia Kaiser “A” solicita
acessibilidade; também complementa, juntamento com a Senhora Clarice, vistorias em
acessibilidade no entorno do bairro: Lotéricas e comércio. Clarice reclama obras na cidade sem
acessibilidade, Rua Santos Dumont ponto de ônibus não acessível, falta de rampas para pegar o
transporte, na frente do Millium, também pediu resolver urgente questão da lotérica no Jardim
Paraíso por falta de acessibilidade. Ato contínuo,justificaram ausência na reunião os conselheiros
Eduardo Danton,Conselheira Roselaine Pietra, conselheiro Mario Cezar da Silveira Edna Souza
faz leitura das correspondências enviadas e recebidas e deliberações às devidas comissões que
apresentarão parecer em reuniões próximas. Campanha da OAB – ausentes as conselheiras da
instituição, sem deliberações. Comissão Interconselhos – Edna Souza faz explanação aos
conselheiros do papel da Comissão, representantes Nelson, Paulo e Edna, com convites para
participação de outros membros conforme pauta. CONEDE - aprovação das diárias para viagem
Paulo, Nelson e Motorista à Florianópolis para participação no Fórum de Eleição da Sociedade
Civil – aprovado por unanimidade; Relatório Evento em Curitiba – Conselheira ausente, ficará
para próxima assembleia. Passe livre intermunicipal – APAE: Noeli faz explanação sobre os
encaminhamentos protocolares e regulamentações no DETER, maiores informações na instituição
e/ou Fundação de Educação Especial. Informado a todos que o passe livre Interestadual é
solicitado direto no site do Ministério do Transporte/ANTT. Conselheiros e convidados salientam
que há ônibus intermunicipais com selo/símbolo internacional de acesso e sem acessibilidade
total. Pauta deliberada ao GT1.Protocolo SER – apresentação pela Cleide Hoffmann, coordenado
do Serviço Especializado de Reabilitação. A coordenadora coloca-se à disposição para
esclarecimentos a instituições e/ou conselho. Consulta sobre protocolo no site da secretaria de
Saúde e/ou direto no SER (antiga ARCD). Coordenadoria da Pessoa com Deficiência / Rede de
Inclusão e Semana Inclusiva: Paulo Suldovski faz explanação das ações em Joinville, proposta de
evento que ocorrerá em Setembro, empregabilidade e seminário dia 27 de setembro, palestras
gratuitas, e dia 29 de setembro feirão de empregabilidade – aprovado por unanimidade, Semana
de Conscientização - aprovado por unanimidade, criar comissão com coordenadores dos GTs
para organização das ações. Eleição do Segundo Secretário- Sugerido pela Secretaria Executiva
Edna Souza rever toda a mesa diretora, a assembleia acatou reunião com a Mesa Diretora e
Coordenadores de Comissão para definir algumas questões do conselho, mesmo assim, fica
eleito por unanimidade o conselheiro Gilson Perozin, para compor a mesa Diretora como segundo
secretário.Relatório das Comissões: GT 6-Apoio Socal- A coordenadora Adriana expõe sobre
as análises dos Planos de Ação das entidades sociais.Nova prorrogação até 20 de julho, faltaram
duas entidades,que não entregaram o plano. São elas a ARPN e IJAS, aprovado o cancelamento
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de registro das duas entidades por unanimidade. A Associação de Surdos de Joinville recebe
parecer de inscrição que foi aprovado. Instituição cancelada pelo CMAS e CMDCA, que é o
ISPERE, receberá nova análise para Plano de Ação. As instituições ACAMPE,CEJ,ostomizados
e CREFITO receberão novas orientações após o término desta assembleia. GT 4- Educação-
Relato e avaliação do evento "Ciclo de Debates" ocorrido para os Gestores das Unidades
Escolares, todas as esferas e privados, evento surgiu da aplicação do questionário de 2016,
devido as dificuldades de atendimento à pessoas com deficiência. Foi avaliado como satisfatório.
Registrou-se a pouca participação das escolas particulares e a greve do caminhoneiros como
dificuldade para atingir os objetivos. Valdirene acrescentou que as palestrantes embora com muito
conteúdo, em alguns moentos fugiram do tema proposto. GT 5: passou a palavra. GT 1-
Engenharia,Arquitetura, Transporte e Mobilidade Urbana- Apresentação das Deliberações
do GT1 – UDESC / Acompanhante transporte / faixas de pedestres não acessíveis / minuta lei de
calçadas / conversa com o Promotor Dr. André / colocar em discussão no GT 1 e GT 3 questões
de transporte de pessoas com deficiência atendimento pelo SUS ou Transporte Eficiente. GT 3-
Saúde e Reabilitação- Sem coordenador. Não houve reunião. Complementando, o conselheiro
Thiago, da Associação de Apoio aos Surdos de Joinville, fala sobre perda de oportunidade de um
professor surdo fazer parte do Conselho Municipal de Educação por falta de acessibilidade em
edital. Ao final Presidente toma a palavra e faz uma fala pedido de maior comprometimento e
cooperação dos membros do conselho e desabafa sobre como se sente como Presidente, as
vezes "perseguido" e que alguém do grupo leva as discussões para o Presidente da ADEJ,
Senhor Sergio Barreto e o mesmo chama-lhe a atenção. Encerra-se a reunião onde eu Gilson
Perozin fiz os registros e Edna Souza fez a revisão desta ata que vai assinada via SEI pelo
Presidente Nelso Farias.

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 2223269 e o código CRC B09A998F.
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