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Ata nº 006 de 27 de setembro 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 sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, reuniram-se na 6 

sala de reuniões do CREAS, às 08h, para a reunião ordinária do Conselho Municipal 7 

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

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

Nildo, e Silvia. 1- ABERTURA:  Devido ausência de Quórum, a reunião ocorreu com 10 

os presentes somente de forma informativa. Foi realizada a leitura de atas anteriores 11 

do ano de 2021 para conhecimento do andamento dos trabalhos do COMDES. 2. 12 

DOCUMENTOS RECEBIDOS: Cherli relatou que foi recebido o Edital de 13 

Chamamento Público nº 001/2021 que diz respeito do Programa SC Mais Inclusiva, 14 

sendo apresentado a mesa de reunião de forma impressa para os conselheiros. Foi 15 

recebido e-mail informando que dia 21 de setembro foi o Dia Nacional de Luta da 16 

Pessoa com Deficiência e ocorreu Semana Inclusiva SC que foi realizada via 17 

Youtube de 16 a 23 de setembro. 3. REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO: 18 

Sugerido pela conselheira Glaucia realização de reunião extraordinária através do 19 

GoogleMeet ou WhatsApp com previsão de ser realizada nos próximos dias. 4. 20 

FÓRUM: Não foi possível realizar a tratativa devido Quórum incompleto. 5. APAE - 21 

ASSEMBLEIA: A conselheira Diba relatou que a comissão conseguiu cumprir a 22 

proposta e informou que amanhã, dia 28 de setembro irá acontecer a Assembleia de 23 

criação da APAE Schroeder as 19h no Clube do Idosos. Reforçou que todos estão 24 

convidados para participar do evento. Diba solicitou a retificação da Ata anterior (Ata 25 

005/2021), onde a informação correta é que a Apae é mantenedora do CAESP - 26 

Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial. 6. 27 

PALAVRA LIVRE: Foi sugerido realização de convite para a APAE Schroeder 28 

participar do Fórum para escolha de representantes para o segmento entidade não 29 

governamental legalmente constituídas. Cherli se apresentou para os presentes na 30 

reunião como a nova Assessora do COMDES. Sem mais, eu Cherli Mariê Manske, 31 

lavro a presente Ata e, juntamente com os presentes, após lida e aprovada, a rubrico 32 

e assino. 33 
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Schroeder, 27 de setembro de 2021.  37 


