
ATA SEI

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA - COMDE - 06 (seis) DE NOVEMBRO DE 2018

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito reuniram-se na casa dos Conselhos, os
Conselheiros Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para discutir e deliberar
sobre a pauta de ordem do dia. 1-Acolhida –Realizada pelo senhor Vice-Presidente Paulo Sérgio
Suldovski, apresentando as justificativas dos Conselheiros que estão ausentes, sendo eles:
Valdirene Stiegler Simão, Simone Iara da Rosa, Rangel Alves, Roselaine Pietra, Sandra
Rodrigues, Carlos Roberto Sestrem, Igor Haggemann, Cleide Hoffmann. Apresentação dos novos
conselheiros: Eng. Fábio representante do CREA e Sra. Cleonice Batista Corrêa Siccardi,
representante da Secretaria de Saúde. 2-Aprovação da pauta da reunião pelos presentes. 3-
Aprovação da ata do mês de setembro por unanimidade. 4-Correspondências recebidas: Convite
do Conselho Municipal de Saúde para representação na organização da conferência, ouvidoria da
Secretária de Comunicação, Of. Ministério Público de Santa Catarina sobre vistorias em órgãos
públicos, CONADE sobre Fórum de Eleição, Secretária de Saúde e ofício da AJIDEVI. sobre nova
diretoria e indicação de novo conselheiro. Enviadas: Ofício nº 087/2018 – Coordenador Eric
Bradfield sobre Residência Inclusiva; ofício nº 087/2018, à Presidente Ivete Maria Stelter -ISPERE-
Referente Certificado de Registro no COMDE; ofício nº 088/2018 – COMDE, ao Senhor Danilo
Conti- Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável – SEPUD - C/C
Secretaria de Governo- SEGOV, sobre substituição de conselheiro; ofício nº 089/2018 – COMDE-
ao Senhor Romualdo França-SEINFRA- C/C Secretaria de Governo – SEGOV, sobre substituição
de conselheiros; ofício nº 090/2018 – COMDE, ao Senhor Raulino Esbiteskoski - Secretaria de
Cultura e Turismo – SECULT , C/C Teatro Juarez Machado – Marivete, C/C Centreventos Cau
Hansen, sobre reserva de teatro e Salas Alfredo Salfer; ofício 091/2018-SAS-PGM- Alteração de
Decreto indicando novos conselheiros; ofício 092/ 2018- ao Subprefeito Gelcinei Bortolotto,-
Assunto: Rota Acessível; ofício 093/2018-Delegacia da Mulher, Adolescente e Idoso - Ref.
Denúncia de possível violência doméstica. 5-Resolução sobre Simpósio de Educação Inclusiva
para os dias 26 e 27 de agosto de 2019. Aprovado. 6-Resolução de indicação de suplente para
Fórum de Educação, Professora Roselaine Pietra foi indicada e aprovada. 7-Resolução
Recomendação Escolas- Matrícula e Rematrícula, enviados para as escolas municipais e
particulares, reiterando as recomendações a serem observadas para os alunos com deficiência.
Aprovada por unanimidade. 8-Relatório Mesa Diretora – Convite da OAB, no dia 03/12/2018, as
19H00, na respectiva sede, para Pessoa com deficiência Visual, para degustação de vinhos.
Participação dos Conselheiros Paulo Suldovski, Eliane Mafra, Mário César, Fábio CREA e Thiago
Antonio, e mais 5(cinco) associados da AJIDEVI de escolha da instituição. 9-Reunião Ampliada
para Conselheiros Novos, transferida de 29/11/2018 para fevereiro de 2019, a confirmar data. 10-
Relatório das Comissões: GT1 Engenharia, Arquitetura eTransporte a) Visita a Lotérica,
localizada no Jardim Paraíso quanto ao problema de acessibilidade, enviar correspondência para
CEF e FEBRABAN. b) NAIPE, solucionado o problema de estacionamento. c)MP, pendências
com visitas. d) CEPAT, marcar reunião com coordenador Mário Cesar sobre acessibilidade dos
servidores PCDs. e) O coordenador do GT1 sr. Mário César, solicita uma visita formal ao MP para
esclarecimentos das funções do COMDE. GT2 Planejamento, Orçamento e gestão do FMDPCD-
Ofício para reunião com Secretário Flávio da SEFAZ, Análise LDO e planejamento de eventos em
2019. GT3 Saúde – não houve reunião, mas breve comentário sobre a formação de conselheiros
do COMDE, ocorrido no mês de setembro. GT4 Educação, idealizado o evento para 2019,
Educação Inclusiva. Elaborar resolução para 2019, para realização de curso de libras para os
conselheiros. GT5 Empregabilidade – Avaliação da semana inclusiva de setembro, seminário e
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dia D de empregabilidade, foram atingidos os objetivos e para 2019 precisa haver alguns ajustes.
Dia 03 de dezembro de 2018, ocorrerá palestra a ser proferida pela Dra. Luciana do MT, na
Univille sobre Laudo caracterizador com enfoque ao público de contabilidade, segurança e
medicina do trabalho, empresas de RH e demais interessados. GT6 Apoio Social: Cancelado a
inscrição do ISPERE no COMDE. Dia 20/11/2018, seminário para formação de conselheiros do
COMDE. 11-Intérprete de Libras – Coordenador Eric Bradfield : Assunto debatido para
contratação de tradutor, intérprete e guia tátil para libras. Foi aprovada a proposta apresentada.
Observação, o assunto é complexo, falta segurança jurídica, não temos intérprete contratada,
somente voluntário.12-Encerramento final do ano: O encerramento ocorrera em 04/12/2018, na
reunião ordinária, a Conselheira Eliane Mafra, coordenará a realização da confraternização,
solicita a cada conselheiro trazer lanche comunitário(doce ou salgado). O café, suco e água será
por conta do COMDE, dúvidas entrar em contato com a Conselheira Eliane.13-Palavra Livre – O
Conselheiro Mário César enfatizou que o COMDE deve observar a execução das práticas das
politicas para as pessoas com deficiência na cidade de acordo com as normas existentes. Mário
enfatiza que o COMDE não deve assumir responsabilidades alheias. Ata redigida pelo Secretário
Conselheiro Marcio Schulze e assinada eletronicamente por Paulo Sérgio Suldovski.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Suldovski, Usuário
Externo, em 11/12/2018, às 10:29, 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 2880843 e o código CRC 9EC6CEE3.
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