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Ata nº 009 de 25 de outubro de 2021 1 

 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 3 

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE SCHROEDER – COMDES 4 

 5 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, reuniram-se na 6 

sala do CREAS as 08h00min para a reunião ordinária do Conselho Municipal dos 7 

Direitos da Pessoa com Deficiência de Schroeder - COMDES. Estiveram presentes 8 

os conselheiros conforme lista de presença anexa. Justificaram ausência: Diba 9 

(férias). 1- ABERTURA: Cherli apreciou as boas vidas a todos os conselheiros 10 

presentes. A reunião ocorreu somente de forma informativa. Gláucia reforçou que 11 

mantivemos a reunião mesmo sem ter nenhuma deliberação para realizar para 12 

deixarmos todos cientes de como está o andamento do Conselho. 2. 13 

Informativo/Recebidos: Cherli informou para os conselheiros e ciência de todos 14 

que dia 11/10/2021 aconteceu a 173º Reunião Ordinária do CONEDE/SC – 15 

Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência por videoconferência. 16 

Essa informação também foi repassada no grupo WhatsApp dia 05/10/2021, e 17 

reforçou que os e-mails recebidos do COMDES serão repassados no grupo do 18 

WhatsApp para todos os conselheiros estarem cientes dos recebidos/convites caso 19 

tenham interesse em participar. 3. Atualização da Portaria: Cherli relatou que 20 

atualizou a portaria do Conselho dia 08/10/2021 somente dos representantes 21 

Governamentais, pois os Não-Governamentais estamos no processo das inscrições 22 

para realizar o Fórum. 5. Fórum: Não tivemos nenhuma inscrição até o dia 23 

20/10/2021 conforme Edital 002/2021 divulgado, sendo realizado a prorrogação do 24 

credenciamento das inscrições até dia 17/11/2021, dia que será realizado o Fórum. 25 

Cherli e Gláucia irão realizar visitas domiciliares no dia 04/11/2021 para convidar 26 

Pessoas com Deficiência e/ou pais ou responsáveis de Pessoas com Deficiência a 27 

participarem do Fórum e conseguirmos deixar o Conselho completo com todos os 28 

integrantes não-governamentais. Edison Rech fez duas indicações para realizarmos 29 

o convite (Ana e Rudimar) para o Fórum. Luana sugeriu realizamos o convite para a 30 

Apae e Bombeiros Voluntários de Schroeder para representar a Entidade Não 31 

Governamental da vaga de Suplente. Luana se dispôs a realizar contato com alguns 32 

pais de alunos e realizar o convite para participar do Fórum. Cherli se 33 

responsabilizou em realizar o contato com a Queli presidente da Apae para 34 

podermos buscar mais nomes de indicações de Pessoas com Deficiência e/ou pais 35 

ou responsáveis de Pessoas com Deficiência. 6. Eleição da Mesa Diretoria: Cherli 36 

informou que precisa ser realizado a eleição de um vice-presidente e da secretária 37 

adjunta. Com a renúncia da Silvia que estava na mesa de diretoria como secretária, 38 

logo, a Diba passa a assumir o cargo de secretária, que anteriormente estava como 39 

secretária adjunta. Diante do exposto, é necessário realizar a eleição de um vice-40 

presidente e uma secretária adjunta. Devido o conselho estar com os representantes 41 

não governamentais diminuída a sugestão foi realizar a eleição após sair a nova 42 



 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Schroeder 

 

 2 

portaria com a atualização dos representantes não governamentais. 6. PALAVRA 43 

LIVRE: A próxima reunião ordinária ficou definida para dia 29 de novembro de 2021 44 

as 08h00 no CREAS. Sem mais, eu Cherli Mariê Manske, lavro a presente Ata e, 45 

juntamente com os presentes, após lida e aprovada, a rubrico e assino. 46 

___________________________________________________________________47 

___________________________________________________________________48 

___________________________________________________________________ 49 

___________________________________________________________________ 50 

Schroeder, 25 de outubro de 2021.  51 


