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ASSEMBLEIA ORDINÁRIA-COMDE - 7 DE AGOSTO DE 2018

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, realizou-se a assembleia ordinária do
conselho municipal dos direitos das pessoas com deficiência-COMDE, em segunda chamada, as
8h45min, para discutir e deliebrar sobre a pauta de ordem do dia: 1-Acolhida/Apresentação
novos conselheiros- Estavam presentes alguns dos novos conselheiros nomeados pelo Decreto
nº 32.476- 2018: Joana D`Arc Dalri,da Agência de Desenvolvimento Regional - Joinville - GERED
Gerência Regional de Educação, Sandra Rodrigues, Márcia Lopes, da Secretaria de
Administração. Estava presente a Senhora Glaucia Amaral-Assistente Social do INSS. Foi
aprovado que os conselheiros nomeados e não presentes, receberão notificação de alerta do
COMDE. 2-Aprovação da pauta e justificativa de ausências dos conselheiros – Justificaram
oficialmente ausência, os conselheiros Rangel Alves e Nathielle Wougles. 3-Aprovação da ata de
junho/julho- Enviada por email, aprovada por unanimidade.4-Correspondências enviadas e
recebidas-Enviadas: Ofício035/2018-Empresa Maná do Brasil. Ofício 036/2018 -À Senhora
Estefânia de Basi-Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS/LOA 2019, Ofíci0 037/2018–
ACAMPE/Documentação.Ofício 38/2018-À Associação Joinvilense dos
Ostomizados/documentação,Ofício 039/2018 –Comunidade Evangélica de Joinville-Sr. Alvaro
Kipper Filho/ref.documentação,Ao CREFITO 10 -Sr. Sandroval Francisco Torres-A/C Ana Régia
Sales/ref.adequação de documentação, Ofício 041/2018-Ao Coordenador Eric Bradfield/Casa
dos Conselhos-Liberação do carro para traslado do conselheiro Thiago Souza,Of.42/18- Ao
Senhor Romualdo T. França Junior/SEINFRA–Secretaria de Infraestrutura Urbana -C/c ao
Gabinete do Prefeito- Substituição de conselheiro, Of. 043/2018-SAP- Miguel Angelo Bertolini–
Substituição de Conseleheiro.. Ofício 044/2018-Senhora Sônia Terezinha Leandro Paul- GERED
– Gerência de Educação de Joinville- c/c ADR- Volnei Francisco Batista ref. Substituição de
conselheiro, Ofício 045/2018 – COMDE-À Senhora Maria Barbosa Peixoto Fortuna-IMPAR –
Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento,Ofício 046/2018 – COMDE - Ao Senhor Sandro
Murilo Santos UNISOCIESC -ref. Substituição de conselheiro, Ofício 048/2018 -Ao Senhor
Frederico Cardoso dos Santos – Presidente da CDL Joinville – Câmara de Dirigentes Lojista de
Joinville- Substituição de conselheiro e/ou manutenção da permanência do Sr. Gilmar Mello. Ofício
047/2018-COMDE SESI- À Senhora Geyza Finili/Solicitando permanência da Conselheira Giana
Hahn Alves ou substituição. Ofício 049/2018- Águas de Joinville/Solicitação de doação de água
para Seminário de Empregabilidade, Ofício 050/2018 – Ao Senhor Vagner Ferreira de Oliveira-
Secretaria de Assistência Social – Alteração Decreto novos conselheiros,Ofício 051/2018 – Exmo
Procurador Marcelo-Martins Dal Pont-Procuradoria do Trabalho no Município de Joinville ,Ofício
052/2018 -Ao CONADE/Senhor AntônioMuniz da Silva-Solicitando Palestra para Reunião
Ampliada do COMDE de 11 de setembro/2018, Ofício 053/2018 -Ao CONEDE/Jairton Fabeni
encaminhando documentação de indicação de representante do COMDE para o CONEDE,Ofício
054/2018 – Procurador Marcelo Martins Dal Pont-MPT,Ofício 055/2018-Ao SINE, solicitando
ônibus de cadastramento para evento dia "D" de Empregabilidade, Ofício 056/2018 – Ao INSS,
Senhor Altemir Cordeiro- Gerente Executivo de Joinville. Convite para participação no evento dia
"D" de Empregabilidade, Ofício 057/2018-Á Senhora Prof.ª Flávia Balduino Brazzale-Convite para
palestrar no Seminário de Empregabilidade,Ofício 058/2018-Águas de Joinville/solicitação de
doação de água para evento do dia D de empregabilidade. Resolução 15/18- referente viagem de
conselheiros, resolução 016/18-Ref. Cancelamento de Registro da AARPN – Associação de
Apoio e Reabilitação de Pessoas Necessitadas e IJAS- Associação Joinvillense Apoio aos
Surdos de Joinville. Recebidas: Ofícios MP- n. 066/18/12PJ- Faixas elevadas e calçadas, n.
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https://leismunicipais.com.br/a/sc/j/joinville/decreto/2018/3247/32476/decreto-n-32476-2018-altera-o-titular-da-alinea-c-e-os-titulares-e-os-suplentes-das-alineas-e-e-i-do-inciso-i-e-o-suplente-do-item-1-e-o-titular-do-item-2-da-alinea-a-e-o-suplente-da-alinea-b-do-inciso-ii-do-art-1-do-decreto-n-30175-de-13-de-dezembro-de-2017-que-nomeia-membros-para-integrar-o-conselho-municipal-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-comde


0101/18/12PJ, vistoria Ed. Manchester, n. 0081/18/12 PJ, vistoria subprefeitura Leste, n.
0080/18/12 PJ, vistoria subprefeitura Pirabeiraba, n.0215/18/12PJ. Faixas de pedestres sem
rebaixamento. Of. 67/18-AMUNESC- Solicitação de parecer sobre vagas de estacionamento
compartilhadas. Ofício nº 73-ACAMPE- Indicação Sr. Weley Angelo Alberto como conselheiro, Of.
UNISOCIESC indicando Sra Eliane Mafra como substituta de Ana Elisa Pilon, APAE indicando
Sra Lucia de Souza Prado fernandez como substituta de Noeli da Silva Souza que declinou do
cargo por se reconhecer servidora pública estadual e desta forma estaria ocupando uma vaga
indevidamente,Of. SEINFRA indicando substotuição de conselheiro-João Batista Balsanelli,
Projeto de lei sobre carteirinha para TEA-Transtorno do espectro autista-Vereador Lioilson, Ofício
n001/Sas- Diagnóstico Socioterritorial- ACAMPE-Atualização de documentação, Of. MPT-
Empresa Rudnick e CIA Ltda- Solictando ao COMDe que envie (se for possível) à empresa ,
listagem de cadastro para emprego de pcd. Relatório qualiquantitativo da instituição AARPN ano
2017( instituição desligada do COMDE). 5-Projeto de Lei nº 84/2018 – Cartão de Identificação
TEA – Parecer- Discutido na plenária, sem consenso, ficará para análise do GT Saúde e
Reabilitação. 6-Homologação de representante do COMDE para o CONEDE/biênio
2018/2020- O conselheiro Paulo informou que esteve na última plenária do CONEDE,
representando o COMDE, que ficou eleito como titular para compor o biênio 2018/2020 no
conselho estadual. Colocado em votação, aprovou-se por unanimidade que o conselheiro
PauloSergio Suldovski represente o COMDE no CONEDE. 7-Resolução viagem Thiago-
Brasília /Viagem Semana Inclusiva Florianópolis/viagem posse do CONEDE. Colocado em
votação, aprovou-se o pagamento das diárias para representar o COMDE no I Congresso
Internacional de Lexicologia, Lexicografia, Terminologia e Terminografia da Língua de Sinais em
Brasília, nos dias13 a 16 de Agosto.Também ficou aprovado a participação dos conselheiros
Paulo S. Suldovski, Mario Cézar da Silveira, Adriana Alves dos Santos Silva e Cleide A.Hoffmann
na abertura da Semana Inclusiva em Florianópolis. 8-Apresentação UDESC/Cronograma de
adequação do prédio e seu entorno. Parecer- Apresentado parecer e cronograma à plenária,
após discussão e ajustes, ficou acordado que no dia 16 de agosto, quando haverá reunião com o
promotor Andre Braga, o COMDE apresentará ofício assumindo o compromisso de acompanhar a
excecução do cronograma obras de acessibilidade, ficou firmado que o conselho não estabelerá
prazo e sim estabelecerá junto a promotoria e universidade, as prioridades de etapas da obra,
iniciando pela acessibilidade física e rota acessível. Thiago Fagundes, Presidendte da
Associação de Apoio aos Surdos de Joinville, sugeriu adequações da comunicação em libras que
já poderiam iniciar , sem necessidade de grandes recursos orçamentários. Os conselheiros Mário
Cezar, Tiago Fagundes e Paulo Suldovski fizeram sugestões de acessibilidade para surdos,
cegos e cadeirantes que não demandam muito prazo e ajudarão a economizar recursos com itens
de acessibilidade mais eficientes, como capacitação de pessoas para LIBRAS, rampas de
acesso para cadeirantes, piso tátil e digitalização de livros da Biblioteca, entre outros. Colocou-se
em votação e aprovou-se o cronograma de prioridades proposto em conjunto entre COMDE e
UDESC, com a inclusão das solicitações dos conselheiros registradas na ata, que será anexada
ao ofício de resposta ao Ministério Público. 9-Coordenadoria da Pessoa com Deficiência-Rede
de Inclusão e Semana Inclusiva - Aprovado o calendário de ações durante o mês de setembro,
alusivo ao dia nacional de luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Ficou acordado que o
conselheiro Thiago , juntamente com o Senhor Mário Cezar irão verificar a possibilidade da
apresentação de teatro "Libração" no dia 26 de setembro de 2018. o mesmo repassará para o
COMDE as informações. 10-Relatório das Comissões GT6-Apoio Social – Registros das
entidades/organizações sociais – Resolução definindo segmento- Coordenadora Adriana
apresentou relatório onde definiu-se os seguimentos das entidades inscritas no COMDE. Sem
questionamento da plenária, fica aprovado o relatório da comissão. GT1-Engenharia,
Arquitetura, Transporte e Mobilidade Urbana-Documentos Ministério Público- Apos
explanação do Coordenador Gilson Perozin, ficou acordado que o mesmo se reunirá com Mário
Cezar da Silveira para repasse e encaminhamentos, também será acionado a Arquiteta Thais da
SEPUD, para auxiliar na análise das respostas dos órgão governamentais. GT5-
Empregabilidade – Denúncias e encaminhamentos- Coordenador Márcio Shulze apresentou
denúncia sobre suposta discriminação de pessoa surda na seleção para vaga de emprego. O
Coordenador aguardará informações detalhadas do denunciante para realizar encaminhamentos
devidos. GT4-Educação – Sem reunião no período e sem manifestação. GT2-Planejamento,
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Orçamento e Gestão do FMDPCD – Sem reunião no período e sem manifestação.GT3-Saúde e
Reabilitação- Sem reunião no período e sem manifestação da plenária.11-Planejamento para
2019- Ficou acordado que as comissões repassarão à Secretaria Executiva até final de agosto,
as ações que necessitarão de elaboração de termo de referência para compra ou aquisição de
serviços. 12-Palavra Livre – Nelso Farias/ Cirlei Tariga- A senhora Cirlei não compareceu.
fizeram uso da palavra livre a conselheira, representante da OAB- Adriana A. Santos Silva, que
falou sobre o rpojeto " Comércio Acessível", ficou definido que a mesma encaminahrá o projeto à
Secretaria Executiva e posteiormente será agendado horário com Secretário Vagner F. Oliveira,
da Assistência Social e/ou Danilo da SEPUD, para analisar viabilidade de aplicativo para
cadastro. O Presidente Nelso Farias, que elogiou a atividade realizada pelo IMPAR e pelo
conselheiro Mário Cezar da Silveira, no festival de dança de Joinville. Por fim, dá-se por encerrada
a reunião as 11h40min, onde o 1º Secretário Eduardo Dumortout Anton, redigiu a ata, que será
apreciada pela Mesa Diretora deste conselho e após aprovada em assembleia, assinada pelo
Presidente Nelso Farias, via SEI- Sistema Eletrônico de
Informação._______________________________________

Documento assinado eletronicamente por Nelso Farias , Usuário Externo, em
24/09/2018, às 09:13, 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 2405244 e o código CRC 443C82AB.

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