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ASSEMBLEIA ORDINÁRIA-COMDE – 2 (dois) DE OUTUBRO DE 2018

Aos dois dias do mês de outubro de 2018, em única chamada as oito horas e quarenta minutos foi realizada a
assembleia ordinária do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que discutiu e
deliberou sobre a seguinte pauta: 1-Acolhida /apresentação de justificativas de ausências- Justificaram
ausência os conselheiros Rangel Alves e Thiago Antonio. Presidente Nelso Farias dá boas vindas e apresenta
os convidados e novos conselheiros.2-Aprovação da pauta – Nelso Farias lê a pauta e submete à aprovação
da plenária que pede alteração de inversão de pauta do ítem 5 para o item 2. Também o Vice Presidente
Paulo Sergio Sukldovski solicita que sua apresentação dos eventos de setembro seja apresentado antes dos
demais ítens. Alterações aprovadas.3-Aprovação da ata de setembro-Enviada por email. Colocada em
aprovação. Aprovada por unanimidade.4-Correspondências Enviadas – Of. 71/18- Restaurante Mr. Abas-
Assunto: Solicitação de patrocínio de almoços para os voluntários. Of. 72/18-ACE-Roselaine Pietra-
Caminhada Alusiva ao D9ia 21 de setembro- Assunto: Apoio de estagiários para caminhada. Of. 73/18- IOS-
Alexandro Velho sobre apoio para lanches e almoços aos participantes/voluntário nos eventos do dia 27/29.
Of.74/18- OAB- Cronograma setembro Inclusivo/Convite para Seminário.Of.75/18-Convite participação do
Dr. André Braga em reunião do COMDE.Of. 76/77/2018- SES-Solicitação de ambulância ´para suporte nos
eventos dos dias 27 e 29/9. Of.78/18-Drª Quézia Gonzales-Procuradora do Trabalho-Convite para
participação nos eventos do setembro inclusivo. Of. 79/18-SES-Agendamento de reunião ampliada para falar
sobre serviços da Secretaria de Saúde que atendem pessoas com deficiência. Relatório de vistorias solicitado
pelo Ministério Público em relação a: Aplus Imóveis, Adega de Bacon e Calçadas/faixas de
pedestres.Recebidas: Ofício do CMDCA sobre posse no dia 1 de outubro de 2018. 5-Setembro Inclusivo
e Semana do Trânsito avaliação. Paulo, Edna,Cleide e Mário fazem uma avaliação positiva dos eventos,
Edna ressalta a necessidade de aperfeiçoamento da parte logística e operacional, como também de melhoria na
comunicação.Conselheira Cleide sugere melhorarmos a comunicação com as pessoas surdas. Nelso Farias
registra seu descontentamento com a imprensa, que na sua análise ignorou o presidente do conselho. 6-
Eleição de 2º Secretário/a do COMDE- Item já votado em reunião anterior.7- Edital de Eleição do
CONADE – Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Secretária Executiva Edna
Souza fala sobre o edital de convocação do CONADE para composição deste conselho para biênio
2019/2020. Fica aprovada por unanimidade a participação do COMDE neste processo. Fica aprovado
também o nome do Vice Presidente Paulo Sérgio Suçdovski para representar este conselho no fórum de
eleição e nos demais processos que envolverem este edital. 8-Resolução sobre rota acessível – Região
ADEJ/APAE/C3 – Após explanação do Presidente e Coordenação de Comissão/GT1-Mário Cézar, foi
concedida a palavra ao Senhor Sergio Barreto-Presidente da ADEJ, que explicou as circunstância da
construção da calçada e reiterou a importância de todos contribuirem para um bem estar maior. Deliberado
que a Corrdenação do Gt1 verificará in loco as adequações realizadas na calçada desta região. 9-Relatório
das Comissões: GT1-Engenharia, Arquitetura, Transporte e Mobilidade Urbana - Documentos MP-
Coordenador Mário Cezar expõe sobre as fiscalizações realizadas em ruas e calçadas, bem como imóveis
públicos e privados, solicitados pelo Ministério Público e relata que o Grupo de Trabalho está
desarticulado.GT2-Planejamento, Orçamento e Gestão do FMDPCD - Sem reunião no período. Enviado
Ofício á Secretaria da Fazenda- Secretário Flávio - Sem retorno positivo conforme solicitação da comissão.
Foi deliebrado novo enaminhamento em reunião do GT2. GT3-Saúde e Reabilitação – Conselheira Cleide
Hoffmann fala sobre evento de formação de conselheiros que ocorrerá em dezoito de outubro de 2018, na
casa dos Conselhos.Temas a serem trabalhados: Rede de Atenção a Pessoa com deficiência, Centrinho,
Serviço Especializado de Reabilitação, linha de cuidados á pessoa com deficiência, programa Bebê Brecioso e
Cuidados sobre AVC. Secretaria Executiva fará os convites. GT4-Educação – Conselheira Rose Pietra fala
sobre a retomada dos encaminhamentos sobre a Pólítica Municipal de Educação Especial na Perspectiva da
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Educação Inclusiva, também relata que será realizada formação para gestores escolares em 2019. Rose Pietra
informa que foi eleita suplente para representar o COMDE no fórum de educação. GT5-Empregabilidade –
Coordenador Márcio Shulze expõe as atividades em que a coordenadoria da comissão esteve presente neste
período: 20/09/2018 Reunião Univille – Rede de Inclusão- Seminário e dia D empregabilidade –25/09/2018
Reunião Mesa Diretora COMDE-Preparação Reunião Ordinária dia 02/10/2018- 27/09/2018 – Participação
Seminário de Inclusão – Univille29/9/2018 - Participação Dia D Empregabilidade -Univille -Caso Lunelli em
aberto, vai ser retomado nos próximos dias Conjuntamente com Ministério do Trabalho. GT6-Apoio Social –
Conselheira Mirele-SAS, informa que não foi realizada reunião no período e que em novembro será realizada
uma formação sobre os serviços da Secretaria de Assistência Social.10-Encerramento final de ano – Após
algumas sugestões, ficou decidido que será realizado um café da manhã partilhado com o grupo, no mesmo dia
da reunião ordinária de dezembro. Eliane Mafra fará a decoração, o local será na Casa dos
Conselhos.11-Palavra Livre – Conselheiros Cleide e Paulo prestam conta ao COMDE da participação em
Seminário de Abertura da Semana Inclusiva no município de Fl ori an ópol i s, n o di a 18 de setembro em
Florianópolis. Mário Cezar pede desculpas por não poder comparecer por motivo de saúde. Conselheira
Sonja faz convite para evento do Associação Universo Down. Edna Souza relembra os conselheiros que há
aprovada uma audiência pública para ocorrer em dezembro. Fica deliberado que será realizada uma
articulação na OAB, por meio da conselheira Adriana Alves dos S. Siva para que o evento seja naquela sede
e coordenada pela Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB em parceira com o COMDE. Presidente
Nelso Farias encerra a reunião as 11h10mim. Esta ata será assinada eletronicamente pelo sistema
SEI.________________________

Documento assinado eletronicamente por Nelso Farias , Usuário Externo, em
09/10/2018, às 09:04, 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 2538377 e o código CRC A948338A.
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