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Reunião Ordinária de 07 de junho de 2019 - COMDE

Em sete de junho de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta minutos, reuniram-se na sede do COMDE
– Casa dos Conselhos, os Conselheiros Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para discutir e
deliberar sobre a pauta da ordem do dia. 01-Acolhida: o vice-presidente Paulo Suldovski acolheu os
presentes. Ausências justificadas: Mirele Aparecida Muniz Pereira da SAS, Valdirene Stiegler Simão e
Simone Iara da Rosa da Secretaria de Educação, Cleide Aparecida Hoffmann da Secretaria da Saúde, Nelson
Farias - Presidente e representante da ADEJ, Márcio Schulze da Comunidade Evangélica de Joinville, Giana
Hahn Alves do SESI. 02-Apresentada a pauta da reunião: Aprovada por unanimidade, mas devido ao
adiantado da hora não será lido as correspondências recebidas e enviadas. 03- Leitura e aprovação da ata
da reunião ordinária do dia 03 de maio de dois mil e dezenove: Aprovada por unanimidade. 04- Paulo
falou sobre a criação da Comissão do Setembro Inclusivo que ficou definido a participação do Paulo, Adriana
Alves da OAB, Ana Maria Dias do DETRANS, Eliane Mafra da SOCIESC e Edson da Secretaria do
Planejamento onde se disponibilizaram a organizar e promover o referido evento, os quais se reunirão
conforme calendário que será estabelecido em contato com os membros. 5– Apresentação dos Grupos de
Trabalho – GT`s. GT4, A Conselheira Eliane falou que o Simpósio da Educação está aguardando retorno
acerca da confirmação de palestrantes, forma de inscrição e coffee break, o qual está previsto para ocorrer no
Centreventos Cau Hansen nos dias 26 e 27 de agosto para formação de professores da rede. O assessor do
Deputado Rodrigo Coelho, o Sr. Alan Kardec disse que vai enviar ofício ao vereador Ninfo, dono da rede de
Hotéis Ibis, a fim de que patrocine a estadia da palestrante do Simpósio, que ainda não está confirmado.
Demais GT’s não houve apresentação. 10-Palavra Livre : A Conselheira Ana do DETRANS e a Vânia do
Universo Singular demonstraram interesse em falar. A Vânia disse que a Instituição já tem calendário fixo até o
ano que vem a fim de falar sobre o autismo na Cidade e quer o apoio do COMDE. A Ana destaca a
importância das parcerias, e solicitou o apoio do COMDE para as ações a serem promovidas pelo
DETRANS na Semana do Trânsito que vai ocorrer em setembro, que deve estar presente nas ações, no local,
no dia 18 a 25 de setembro. Na programação, está previsto artista de rua, teatro, cadeira de rodas nas vagas
tradicionais, etc. Não havendo mais nada para ser tratado, o Vice-Presidente Paulo Sérgio Suldovski no uso
de suas atribuições, encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos, sendo a ata redigida pela
Conselheira Adriana Alves dos Santos da Silva e assinada eletronicamente pelo Vice-Presidente.
 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Suldovski, Usuário
Externo, em 07/08/2019, às 14:54, 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 4321611 e o código CRC F6801040.
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