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No dia três de setembro de dois mil e dezenove, as nove horas, segunda chamada, reuniram-se
na Casa dos Conselhos, os Conselheiros Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiência,
para reunião mensal. O Senhor Presidente Nelso Farias acolheu a todos os presentes. Por
consenso entre os conselheiros presentes, os assuntos tratados nesta reunião terão caráter
estritamente informativo, nenhum assunto será deliberado, pois não existe quórum para
deliberação. Somente nove conselheiros presentes com direito a voto, necessidade mínima de
onze conselheiros. Por este motivo não houve aprovação da pauta, aprovação da ata do dia seis
de agosto de dois mil e dezenove, aprovação de resolução da composição da comissão eleitoral
para eleição do biênio dois mil e dezenove , dois mil e vinte e hum. Ausência justificada da
Conselheira Sonja Marcília de Fátima C. Oliveira – ADESO. Foram repassados as seguintes
informações aos conselheiros e as demais pessoas presentes : i) Falta de Técnico Executivo para
o COMDE – segundo o Gerente da Casa dos Conselhos, Senhor Eric , provavelmente o cargo
será ocupado por uma solução interna. Não existe reserva para o cargo e sem previsão para
concurso público. ii) O gerente da Casa dos Conselhos informou que a partir de hoje, dia três de
setembro, as reuniões do COMDE, contará com a presença de Interprete de Libras, a Enfermeira
Janice, servidora municipal da Unidade Básica de Saúde do Bairro Fátima. Foi uma solução
provisória até a realização de concurso. iii) O gerente da Casa dos Conselhos orientou a
necessidade de encaminhamento do processo de eleição para o COMDE. iv) Simpósio
Educação para Todos – realizado nos dias vinte e seis e vinte e sete de agosto. Apresentado um
balanço sobre o evento, pelas Conselheiras Valdirene, Simone e Eliane, Grupo de Educação –
GT4 : Destacando a abertura que foi realizada no Teatro Juarez Machado no dia vinte e seis de
agosto, contando com a presença de duzentos e vinte pessoas. As oficinas realizadas na
UNISOCIESC, no dia vinte e sete, com a presença de cento e quatorze pessoas para troca de
experiências na área educacional para inclusão. Destaque especial para a inscrição de vinte e
dois trabalhos, dos quais quatorze foram selecionados para serem apresentados nas oficinas.
Agradecimento pela instituições parceiras para realização do evento : Secretaria de Educação do
Município de Joinville, Associação Catarinense de Ensino ACE e Universidade da Sociedade
Educacional de Santa Catarina – UNISOCIESC. Sugestões para o próximo ano, melhorar a
divulgação do evento e sistema de credenciamento. v) Setembro Inclusivo: apresentado pelo
Conselheiro Paulo Sergio, o calendário do evento com ajustes, com ênfase para o seminário no
dia vinte e seis e o feirão de emprego para pessoas com deficiências e reabilitados do INSS no
dia vinte e oito de setembro respectivamente. Os eventos ocorrerão na Universidade da Região
de Joinville – UNIVILLE, campos Bom Retiro. Agradecemos antecipadamente o empenho de
todos que direta ou indiretamente, da Rede Inclusão Joinville pelo apoio para a realização do
evento.vi) Presença na reunião do Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville –CVJ,
Senhor Claudio Aragão : a) comunicou a promulgação pelo Prefeito de Joinville , Senhor Udo
Döhler, da Lei nº 8.725, de 29 de agosto de 2019, instituindo SETEMBRO INCLUSIVO do
Munícipio de Joinville – SC e também da Resolução nº 62 de 17 de julho de 2019, que institui o
Título e a Medalha LIA ROSA DA SILVA JARDIM DE SANTIS a ser concedida às pessoas físicas
e jurídicas sediadas no Município de Joinville pela Câmera de Vereadores de Joinville – CVJ,
como uma maneira de reconhecimento para aqueles que direta ou indiretamente contribuem para
o desenvolvimento de politicas para inclusão da pessoas com deficiência na cidade de Joinville.
Colocou o poder legislativo a disposição para apoiar as iniciativas do Conselho Municipal dos
Direitos das Pessoas com Deficiência de Joinville e das respectivas entidades. vii)
Correspondências enviadas e recebidas. A) Enviadas: Ofício nº 47 – Fabiane Cardozo; Ofício nº
48 –SAS; Ofício nº 49 – ACE/FGG; Ofício nº 50 – Secr .Educação de Joinville ; Ofício nº 51 –
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ACE/FGG; Ofício nº 52 – ACE/FGG; Ofício nº 53 – ACE/FGG; Ofício nº 54 – ACE/FGG; Ofício nº
55 – PMJ; Ofício nº 56 – Secretaria de Educação de Joinville; Ofício nº 57 – SAS; Ofício nº 58 –
ACE/FGG; Ofício nº 59 – UNISOCIESC; Ofício nº 60 – IMPAR; Ofício nº 61 – IMPAR; Ofício nº 62 –
IMPAR; Ofício nº 63 – Associação dos Ostomizados de Joinville; Ofício nº 64 –CEPE; Ofício nº 65
– FECADESC; Ofício nº 66 – PROFIS; Ofício nº 67 – Conselho Assistência Social; Ofício nº 68 –
Mirian Zanette; Ofício nº 70 - 62º BI; Ofício nº 71 –GERED. B) Recebidos : Memorando SEI nº
440.2902/19; Ofício nº 94/19 – SAS; Ofício circular nº 01/19 – CONADE. Viii) Momento
Grupos/GTs : Grupo Empregabilidade GT 5 : a) participação do Coordenador Marcio Schulze no
1º Seminário Municipal sobre o Marco Regulatório da Entidades Sem Fins Lucrativos, realizado
na Câmara de Vereadores de Joinville- CVJ, no dia quinze de agosto de dois mil e dezenove. b)
Participação do Conselheiro Paulo Sergio no “WORKSHOP” Experiências Inclusivas,
Compartilhando Ideias, realizado na UNIVILLE no dia vinte de agosto de dois mil e dezenove. c)
Participação do Conselheiro Paulo Sergio no evento Mobilização dos Trabalhadores da
Assistência Social para conscientização das Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS
para participação do Feirão de Empregabilidade no dia vinte e oito de setembro na UNIVILLE.
Evento realizado no dia vinte e três de agosto passado. d) Divulgação de dados do CAGED – até
junho/2019 – Pessoas com Deficiência contratadas : 2315 (dois e trezentas e quinze ) pessoas
contratadas em Joinville – 51,03% da Cota atingida. ix) Palavra livre: a) Os Conselheiros Ana
Maria Dias da Costa – SEPROT/DETRAN e Eduardo Rodrigo Teófilo – SEIMFRA - enfatizaram a
necessidade de apoio das entidades das Pessoas com Deficiência e das respectivas pessoas
com deficiência nos eventos alusivos ao mês de Setembro Inclusivo, em especial as ações da
Semana Nacional de Trânsito. b) O Presidente Senhor Nelso, convida aos demais Conselheiros
com disponibilidade, para participarem da reunião na Câmera de Vereadores de Joinville- CVJ ,
no dia 17/09/2019, as 16h00 para tratar da acessibilidade adequada nos ônibus intermunicipais e
interestaduais. Coordenação do Vereador Jaime Duarte. c) Senhora Vania Schimersk – Universo
Singular: questionou, quem irá emitir o cartão de identificação para Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista? Promulgaram a lei mas não regulamentaram a emissão do respectivo cartão.
Não havendo mais nada a ser informado, o Senhor Presidente Nelso Farias encerrou a reunião,
as 10h45 (dez horas e quarenta e cinco minutos). Agradeceu a presença de todos, sendo a ata
redigida pelo conselheiro e primeiro secretário Marcio Schulze e assinada eletronicamente pelo
presidente Senhor Nelso Farias.

Documento assinado eletronicamente por Nelso Farias , Usuário Externo, em
05/11/2019, às 11:03, 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 4971332 e o código CRC 5359D40A.
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