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Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, reuniram-se na sala 6 

de reuniões do CREAS, às 08h, 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: Nildo, 9 

Gretchen, Alice, Edison e Caroline. 1- ABERTURA: O presidente Ercílio, após os 10 

devidos cumprimentos declarou aberta a sessão. Luana repassou a seguinte Pauta: 11 

2. IMLANTAÇÃO DA APAE: Diba iniciou sua fala desejando bom dia a todos e 12 

informou que para a implantação da APAE no município foi constituída uma 13 

Comissão, dividido em quatro grupos de trabalho e as reuniões estão ocorrendo 14 

quinzenalmente. A cada reunião, estes grupos apresentam a evolução do que está 15 

sendo realizado. A realização de Assembleia está programada para o dia 28 de 16 

setembro. Explicou que entre a fundação da APAE e a inauguração da escola 17 

CAESP existe todo um caminho a ser trilhado e que tudo inicia com a fundação da 18 

Associação. Em relação aos grupos de trabalho da comissão, explicou que um 19 

grupo trabalha com a sensibilização das pessoas pois só com essa sensibilização se 20 

consegue atingir o objetivo, outro grupo está tratando das questões jurídicas pois 21 

existe um modelo a ser seguido, outro grupo está estudando o que é necessário 22 

para a escola, outro grupo está estudando a questão das instalações. Existe um 23 

imóvel da prefeitura já construído que está liberado e a prefeitura está definindo 24 

quais os terrenos que poderiam ser utilizados para a construção da APAE. Quando 25 

houver o CNPJ constituído, a prefeitura realizará a doação desse terreno ou do 26 

imóvel.  Ercílio contou que nos últimos seis anos, o COMDES já vinha lutando pela 27 

implantação da APAE no município, pois chegaria uma hora que a APAE de Jaraguá 28 

do Sul fecharia as portas. Diba reforçou a importância que enquanto Conselho, 29 

deve-se levantar esta bandeira. Em relação à Assembleia, Diba explanou que são 30 

necessários dezenove nomes para a composição da diretoria da APAE, entre 31 

conselho e administração, e que estão centralizando nomes de pessoas que possam 32 

compor essa diretoria, pois essa escolha se dará por aclamação e não por eleição. 33 

Na próxima reunião começarão a definir esses dezenove nomes. Informou ainda que 34 

após escolhidos, a federação virá até o município dar uma capacitação para estas 35 

pessoas. Diba explanou ainda, que a implantação da APAE não depende apenas do 36 

poder público e não se pode deixar que isso vire uma ponte política, porém é 37 

necessária uma participação da política e principalmente da sociedade civil. Ercílio 38 

agradeceu a fala da Diba. Fábio questionou se a APAE pode simplesmente se negar 39 

a atender a fila de espera de Schroeder e Diba explicou que quando o Município tem 40 

uma APAE, a prioridade é o próprio município, que eles não têm essa obrigação. 41 

Ercílio relembrou que o COMDES já está engajado nessa causa desde 2015 e Fábio 42 
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relembrou de todas as dificuldades já enfrentadas em relação à APAE, 43 

principalmente no que tange ao transporte. Diba trouxe a importância de levar essas 44 

informações também para os outros Conselhos. 3. ELEIÇÃO DA NOVA MESA 45 

DIRETORA: Fábio foi eleito como vice-presidente. Silvia foi eleita como secretária e 46 

Diba como secretária adjunta. 4. FÓRUM: Luana trouxe a necessidade de realização 47 

de novo fórum para eleger pais ou responsáveis por PCD e Diba informou que oderá 48 

indicará ao Conselho os nomes dos pais que não forem para a direção da APAE, 49 

sendo assim, o novo fórum será marcado após estas indicações. Gláucia trouxe a 50 

ideia de convidar estes para já participarem das reuniões como ouvintes. 5. 51 

CRONOGRAMA DE REUNIÕES: Ficou estabelecido que as reuniões mensais 52 

ocorrerão na última segunda-feira de cada mês, às 8h, na sala de reuniões do 53 

CREAS. Luana entrará em contato com a Andreza para informar o cronograma. 6. 54 

PALAVRA LIVRE: Silvia explicou que sua filha está sem atendimento na APAE, 55 

está em fila de espera e que o município está sem Fonoaudiólogo e sem Terapeuta 56 

Ocupacional. Ficou definido por todos os membros que será enviado um ofício 57 

enquanto Conselho cobrando o Executivo. Luana redigirá o ofício que será 58 

encaminhado até o dia 02 de julho. O presidente Ercílio finalizou a reunião, 59 

agradecendo a presença de todos. Sem mais, eu Luana Murara Rodrigues, lavro a 60 

presente Ata e, juntamente com os presentes, após lida e aprovada, a rubrico e 61 

assino. 62 

___________________________________________________________________63 

___________________________________________________________________64 

___________________________________________________________________ 65 

Schroeder, 28 de junho de 2021. 66 


