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Ata nº 001 de 26 de março 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 seis dias do mês de março de dois mil e vinte e um, reuniram-se de 6 

forma remota (via WhatsApp) às 09h30m, para a reunião ordinária do Conselho 7 

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

Estiveram presentes os conselheiros conforme lista de presença em anexo. A 9 

Secretária Executiva Luana, após os cumprimentos declarou aberta a reunião e 10 

informou que realizaremos as reuniões de forma remota até segunda ordem. 11 

Repassou a seguinte pauta 1- Fórum para eleição de pessoa com deficiência e 12 

representantes de pais ou responsáveis por pessoa com deficiência para o 13 

COMDIS: Luana informou que diante da necessidade de reestruturação do 14 

conselho, deverá ser realizado de fórum para novos participantes: uma pessoa com 15 

deficiência e dois representantes de pais ou responsáveis por pessoa com 16 

deficiência, sugerindo a data de 25 de abril de 2021, às 08:30m, excepcionalmente 17 

de forma presencial pois são poucas pessoas. Informa que há possibilidade de 18 

realizarmos no CREAS, na sala de reunião com a janela aberta tomando todos os 19 

cuidados necessários, ou na varanda do CREAS onde as pessoas poderiam ficar 20 

bem espaçadas, ou até mesmo no ginásio de esportes que é um lugar maior. 21 

Repassa ainda que a ideia é de realizar nesse formato e não no formato online pois 22 

muitas pessoas ainda não tem manejo para realizar dessa forma e até mesmo não 23 

tem acesso à internet em suas casas. A pauta foi aprovada por todos/as os/as 24 

conselheiros/as. Sem mais, eu Luana Murara Rodrigues, lavro a presente ata lida 25 

por mim e assinada por todos os presentes conforme lista de presença em anexo. 26 

___________________________________________________________________27 
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___________________________________________________________________ 29 

Schroeder, 26 de março de 2021.  30 


