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 1 

Ata nº 011 de 29 de novembro de 2021 2 

 3 

REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 4 

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE SCHROEDER – COMDES 5 

 6 

 7 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, reuniram-se na 8 

sala de reuniões do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência 9 

Social as 08h00min para reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 10 

Pessoa com Deficiência de Schroeder – COMDES. Estiveram presentes os 11 

conselheiros conforme lista de presença anexa. Justificaram ausência: Darli e 12 

Luana, ambas justificaram que estarão em viagem. 1- ABERTURA: O presidente 13 

Fábio apreciou as boas vidas a todos os conselheiros presentes e após os devidos 14 

cumprimentos foi declarado aberta a sessão. 2. Informativo/Recebidos: Cherli 15 

repassou os recebidos para os conselheiros estarem cientes e reforçou novamente 16 

que sempre estará postando no grupo de WhatsApp com antecedência. Dentre eles, 17 

um recebido foi o dia da reunião ordinária do CONEDE – Conselho Estadual dos 18 

Direitos da Pessoa com Deficiência que acontecerá dia 02/12/2021 de forma virtual 19 

as 13h30min e outro recebido foi o cronograma das reuniões ordinárias para 2022 20 

do CONEDE. Foi realizado a leitura do Ofício nº 059/2021 da Rede-In onde fala do 21 

manifesto realizado pela divulgação do relatório final do grupo de trabalho sobre o 22 

modelo único de avaliação da deficiência e a leitura da Lei 18.225 de outubro de 23 

2021 que dispõe sobre o registro de violência contra a pessoa com deficiência nos 24 

boletins de ocorrência recebido do Governo do Estado de Santa Catarina/CONEDE.  25 

Como sugestão da conselheira Diba para 2022 foi em trazer mais informações sobre 26 

a LBI – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e capacitar os 27 

conselheiros sobre essa Lei. 3. Atualização da Portaria: Cherli repassou que foi 28 

realizada a atualização da Portaria nº 9.164/2021 em 17 de novembro de 2021 com 29 

os novos representantes do Conselho compondo a representatividade de Entidade 30 

Não Governamental legalmente constituídas como Suplente a Darli Bernardi – APAE 31 

– Associação de Pais e Amigos Excepcionais, representando a Pessoa com 32 

Deficiência como Titular o José Evasir da Costa e representantes de Pais ou 33 

Responsáveis por pessoa com deficiência a Andreza Baier Mohr e a Regina Vanda 34 

Kuster, ambas como Titulares. Cherli repassou a palavra para a conselheira Gláucia 35 

falar sobre as visitas domiciliares realizadas e o Fórum que foi realizado dia 36 

17/11/2021 as 08h30min na sala do CREAS. Gláucia relatou que foi realizado visitas 37 

domiciliares como estratégia para convidar novos integrantes para participar do 38 

Fórum. Essas visitas acontecerem em dois dias de meio período, aonde Gláucia e 39 

Cherli foram pessoalmente convidar pessoas com deficiência e pais ou responsáveis 40 

por pessoas com deficiência com um total de 17 convidados. Gláucia e Cherli 41 

agradecem imensamente a disponibilidade das pessoas que aceitaram participar do 42 
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Fórum e compor o Conselho. 4. Fórum – nova deliberação em 2022:  No próximo 43 

ano será definido nova data para realizar o Fórum, pois ainda faltam representantes 44 

para compor o Conselho e pensarmos em estratégias para atrair mais pessoas. 45 

Compor as representativas sempre foi um desafio para o Conselho. Diba sugeriu em 46 

convidar outras pessoas novamente que não foram convidados neste primeiro 47 

momento. A Anna convidada não pode estar presente no Fórum dia 17/11/2021 48 

devido situação de saúde e será convidada novamente para o próximo Fórum. Deste 49 

modo, fica pendente a representatividade de um Suplente de Pessoa com 50 

Deficiência e dois Suplentes de Pais ou Responsáveis por pessoas com deficiência. 51 

5. Cronograma reunião ordinária 2022: Cherli deu como sugestão mantermos as 52 

reuniões para o ano de 2022 sempre na última segunda-feira de cada mês, como já 53 

vinha sendo realizado em 2021, porém com a alteração do horário para o período da 54 

tarde as 13h30min para os conselheiros não governamentais conseguirem 55 

participar. Todos os presentes concordaram em repassar a informação no grupo de 56 

WhatsApp do Conselho para verificar a opinião dos demais conselheiros para a 57 

alteração do horário das reuniões para as 13h30min em 2022. Cherli ficou 58 

responsável em realizar essa atividade e caso houver a concordância dos demais 59 

conselheiros via WhatsApp redigir o cronograma para 2022 das reuniões ordinárias. 60 

6. PALAVRA LIVRE: O conselheiro Nildo frisou que as pessoas não possem mais o 61 

comprometimento em querer participar do Conselho. A conselheira Diba reforçou 62 

que a APAE está em fase da construção da planta para futura construção. O 63 

presidente Fábio mencionou que teve a informação do terreno que será cedido pela 64 

Prefeitura Municipal de Schroeder e construído a APAE - Associação de Pais e 65 

Amigos Excepcionais fica localizado no bairro Duas Mamas. E a conselheira Gláucia 66 

deu como sugestão apresentar ao Conselho de como é composta e o que possui 67 

dentro da APAE (setores e especialidades) para todos estarem cientes. Cherli 68 

repassou que o Conselho possui a Lei Municipal nº 2.040/2014 que foi criado o 69 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Schroeder para 70 

repassar aos Conselheiros juntamente com a sugestão da Diba da capacitação para 71 

os conselheiros poderem estar cientes de como funciona o Conselho. Sem mais, eu 72 

Cherli Mariê Manske, lavro a presente Ata e, juntamente com os presentes, após lida 73 

e aprovada, a rubrico e assino. 74 

___________________________________________________________________75 

___________________________________________________________________76 

___________________________________________________________________77 

___________________________________________________________________ 78 

___________________________________________________________________ 79 

Schroeder, 29 de novembro de 2021. 80 


