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Em três de setembro de dois mil e dezoito, foi realizada assembleia ordinária do Conselho
Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Local – Casa dos Conselhos. Horario –
8h30 as 11h30. Pauta: Acolhida pelo Presidente em exercício, Paulo Sérgio Suldósvki.
Justificaram ausência: Conselheira Roselaine Pietra, Eduardo Anton. Recepção aos novos
conselheiros : Lucia de Sousa P. Fernandez – Assistente Social -APAE, Eliane Mafra –
Unisociesc, Marcia Secretaria de Administração e Planejamento. Ato contínuo, aprovada pauta
por todos, sendo solicitada pelo Sr. Presidente a inclusão de resolução para viagem(translado)
para Florianópolis/CONEDE da representação de Joinville no Conselho Estadual, para os meses
de setembro, outubro e novembro de 2018. Aprovação da ata do mês de agosto pelos presentes
na reunião. Na sequencia foram nominadas as correspondências recebidas e enviadas pelo
conselho, com destaque para o oficio do Ministério Publico referente a Udesc, implantação de
acessibilidade no campus de Joinville-SC e solicitação de vistoria no Ginásio Ivan Rodrigues,
localizado na rua Max Colin. Elaborar resolução para criar a rede municipal intersetorial de
inclusão da empregabilidade para pessoa com deficiência. Apresentada as justificativas pelo
Presidente , entretanto por sugestão dos conselheiros presentes foi deliberado que a comissão
elabore uma minuta da resolução para ser apreciada na próxima reunião ordinária de outubro.
Sobre o mês de "Setembro Inclusivo – aprovado o cronograma do evento, iniciando no dia
09/09/2018, feira do príncipe e terminando no dia 29/09/2018 no feirão de empregabilidade na
Univille. Sobre a Semana do Trânsito, o COMDE aprovou incluir programação nos eventos de
setembro. Ato contínuo foi solicitada a indicação de 2º secretário do COMDE.Senhor Marcio
Schulze – Coordenador GT Empregabilidade foi eleito para a respectiva função. Relatório das
comissões : GT1– Engenharia, Arquitetura, Transporte e Mobilidade Urbana – Mário Cezar relatou
a reunião com Ministério Público – UDESC – ajustado cronograma inicialmente com o
estacionamento em rotas acessíveis e a instalação de dez elevadores. Os demais ofícios do
Ministério Publico, o Coordenador Mário César fará uma avaliação das pendências. AJIDEVI– por
solicitação da entidade , o terminal sul, contará com acesso exclusivo para os cegos, por questões
de segurança. Sobre a rota acessível para ADEJ, foi solicitada análise pelo grupo de
acessibilidade. GT2-– Planejamento, Orçamento e Gestão - Aprovada a resolução para
solicitação de diárias :Passagens aéreas- 60 dias com antecedência.Passagens rodoviárias- 30
dias com antecedência. Inscrição em eventos (seminário, congressos)- 60 dias com
antecedência. Prestação de contas – apresentar relatório em 48 horas (relatório, fala na reunião
do conselho, para repassar conteúdo aos demais conselheiros)

Observação - Casos excepcionais , serão avaliados e solucionados pela Mesa Diretora do
COMDE. GT3- Saúde e Reabilitação – Sem coordenação/há necessidade de reorganizar a
comissão. Sem reunião no período. GT4 – Educação -Reunião no dia 20/09/2018 para elaborar o
histórico do resgate da Política Municipal de educação especial, na Perspectiva de uma
Educação Inclusiva. GT 5 – Empregabilidade- Apresentado relatório das atividades desenvolvidas
no mês de agosto, pendente para maiores esclarecimentos a empresa Luneli acatada a sugestão
do GT 1 pelo seu coordenador, como ficam as cotas para pcd no processo de terceirização
aprovado recentemente pelo congresso nacional. o Coordenador Sr. Marcio Schulze fara contato
com a Dra. Luciane Carvalho, do Ministério do Trabalho quanto a nova politica adotada pelo
respectivo ministério e uma assessoria quanto a empresa Luneli. Palavra Livre: Universo down –
Conselheira Sonja divulgou o convite para almoço no dia 16/09/2018 , as 11h30 no rancho
Bethesta, em Pirabeiraba, no valor de r$ 35,00 por pessoa. os recursos auferidos serão aplicados
na reforma do telhado do jardim de infância Padre Carlos, onde futuramente funcionará a sede da
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entidade. Encerra-se a reunião as 10h30min. Paulo Sergio Suldovski assinará por meio
eletrônico.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Suldovski, Usuário
Externo, em 03/10/2018, às 13:08, 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 2511737 e o código CRC 40222027.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
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