
 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Schroeder 

 

 1 

Ata nº 007 de 29 de setembro de 2021 1 

 2 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL 3 

DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE SCHROEDER – COMDES 4 

 5 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, reuniram-se de 6 

forma virtual via vídeo WhatsApp as 14h30min. para a reunião extraordinária do 7 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Schroeder - 8 

COMDES. Estiveram presentes os conselheiros conforme lista de presença anexa. 9 

Justificaram ausência: Caroline. Adelsio Kohler não pode ingressar na reunião 10 

devido as demandas na Secretaria Municipal da Saúde. 1- ABERTURA: Cherli se 11 

apresentou novamente para os que não estavam presente na reunião do dia 27 de 12 

setembro como nova Assessora do COMDES e passou a palavra para o presidente 13 

Fábio. Fabio apreciou as boas vidas a todos os conselheiros presentes. Após Cherli 14 

apresentou a pauta e passou a palavra para a conselheira Gláucia falar sobre o 15 

Edital 002/2021. 2. EDITAL 002/2021: A conselheira Gláucia informou que é 16 

necessário a divulgação do Edital 002/2021 para a Convocação de Entidades Não 17 

Governamentais Legalmente Constituídas que possui uma vaga para suplente, 18 

Pessoa com Deficiência uma vaga para titular e suplente e de Pais ou Responsáveis 19 

por Pessoa com Deficiência temos duas vagas para titular e duas para suplente, 20 

para Assembleia de escolha de seus representantes no Conselho Municipal dos 21 

Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDES. Todos conselheiros presentes 22 

concordaram com a divulgação do Edital 002/2021 e com a data de comparecimento 23 

para o Fórum dia 17 de novembro 2021 no CREAS as 08h30min. Gláucia reforçou 24 

que nesta data os conselheiros não precisam estar presentes. 3. Recebido: OFICIO 25 

Nº 015/2021 (Secretaria Municipal da Educação) - PLANCON: Gláucia informou o 26 

Ofício recebido pela Secretária Municipal de Educação e Cultura (Comitê Municipal 27 

de Contingência) para indicação de um representante do COMDES para participar 28 

das reuniões desse Comitê e que seu nome foi indicado como representante. Todos 29 

conselheiros presentes concordaram para a Gláucia representar o COMDES nesse 30 

Comitê. 4. PALAVRA LIVRE: Ficou definida a próxima reunião ordinária para dia 25 31 

de outubro de 2021 as 08h00 no CREAS. Sem mais, eu Cherli Mariê Manske, lavro 32 

a presente Ata e, juntamente com os presentes, após lida e aprovada, a rubrico e 33 

assino. 34 
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Schroeder, 29 de setembro de 2021.  38 


