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Ata nº 001 de 24 de janeiro de 2022 1 

 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 3 

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE SCHROEDER – COMDES 4 

 5 

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na 6 

sala de reuniões do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência 7 

Social as 13h30min para reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 8 

Pessoa com Deficiência de Schroeder – COMDES. Estiveram presentes os 9 

conselheiros conforme lista de presença anexa. Justificaram ausência: Diba está 10 

de férias; José irá realizar exames e Caroline não poderá estar presente. 1- 11 

ABERTURA: O presidente Fábio apreciou as boas vidas a todos os conselheiros 12 

presentes, desejando um excelente ano para todos e após os devidos cumprimentos 13 

foi declarado aberta a sessão. 2. Informativo/Recebidos: Cherli repassou o e-mail 14 

recebido pela Fecam – Federação de Consórcios, Associações e Municípios de 15 

Santa Catarina que foi realizado o lançamento do Programa Fecam Acessível Santa 16 

Catarina para todas as pessoas (Inclusão e Acessibilidade) que ocorreu dia 17 

17/01/2022 as 13:30h no Youtube da FECAM e disponibilizou o link no WhatsApp 18 

para os conselheiros que tiverem interesse em assistir. Outro recebido foi o e-mail 19 

sobre as informações do Edital do FIA SC onde consta no Edital no ítem 2.1 “Eixo 20 

Garantia do Direito a Educação” onde possibilita a seleção de projetos voltados para 21 

a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência e no ítem 2.4 é destinado 22 

exclusivamente para “Crianças e adolescentes com deficiência”, detalhando as 23 

diversas ações que poderão ser contempladas. Esse Edital será disponibilizado no 24 

grupo de WhatsApp para todos poderem ter acesso a essas informações 25 

repassadas. 3. Novo Fórum: Cherli informou a necessidade de realizar um novo 26 

Fórum para vacâncias que ainda precisam ser preenchidas no Conselho, bem como 27 

pensarmos em estratégias para podermos conseguir alcançar as pessoas para 28 

completar o Conselho. Sugerido como data para realizar o Fórum em 17/02/2022 as 29 

08:30h na Sala de reunião do CREAS. As vacâncias são: um Suplente de Pessoa 30 

com Deficiência, dois Suplentes de Pais ou Responsáveis por PCD e um 31 

Representante de Entidade no lugar do Sr. Nildo que já completou os 4 anos de 32 

Mandato. Devido a pandemia o Nildo ainda poderá permanecer no Conselho. Cherli 33 

irá conversar com Nildo para podermos abrir a vacância dele no Fórum. Gláucia 34 

sugeriu para que o Fórum fosse no Mês de Março e Fábio complementou que as 35 

aulas irão retornar no mês de fevereiro somente. Regina relatou que conversou com 36 

o Ildo para participar do Conselho, mais o mesmo não teve interesse. Regina 37 

argumentou se seria possível conseguir uma lista das pessoas com deficiência no 38 

Município para poder saber o nome das pessoas que possuem deficiência e poder 39 

convidar para participar do Conselho. Gláucia explicou que não tem uma lista que 40 

podemos ter acesso e que o cadastro na Secretária da Saúde não vem com essa 41 

informação detalhada quem possui deficiência ou não. Darli repassará a 42 
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necessidade de representantes para compor o Conselho na reunião da APAE e cita 43 

que essas pessoas com deficiência deveriam abraçar a causa e participar do 44 

Conselho. Darli também irá conversar com o Julio para fazer o convite para 45 

participar do Conselho. Cherli vai conversar com a Ana de Schroeder I juntamente 46 

com a Diba para ela vir participar do Conselho. Fabio levantou o nome do Valmir 47 

Adams para realizar o convite. Regina conversará com a Cleide para fazer o convite. 48 

O presidente Fabio relatou que as pessoas não querem mais assumir 49 

compromissos. Gláucia sugeriu convidar novamente como Entidade o Corpo de 50 

Bombeiros e a Rádio Comunitária de Schroeder. Todos os conselheiros presentes 51 

deliberaram e APROVARAM a nova data do Fórum para dia 25/03/2022 as 08:30h 52 

para podermos ter mais tempo hábil para realizarmos o convite as pessoas. Cherli 53 

irá realizar a divulgação do Fórum nas mídias sociais (Rádio e WhatsApp) e site da 54 

Prefeitura. 4. Mesa Diretoria: Cherli expôs a necessidade de eleger um vice-55 

presidente e vice-secretário para compor a Mesa da Diretoria. Cherli realizou a 56 

leitura da Lei nº 2.040/2014 na Seção III da Estrutura e do Funcionamento do 57 

Conselho. Será disponibilizado no grupo de WhatsApp as duas Leis nº 2.040/2014 e 58 

2.248/2016 e o Regimento Interno para todos os conselheiros realizarem a leitura. 59 

Todos os presentes APROVARAM a Conselheira Darli Bernardi para compor como 60 

vice-presidente e a Regina Vanda Kuster como vice secretária. Gláucia sugeriu 61 

realizar a capacitação dos conselheiros e nas próximas reuniões abordar sempre 62 

algum tema para poder ser discutido e todos conselheiros ir se apropriando de como 63 

funciona o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 64 

Schroeder – COMDES. Gláucia sugeriu aguardar a Diba retornar das suas férias, 65 

pois a mesma possui muito conhecimento e poderá auxiliar nas sugestões para a 66 

capacitação. 5. PALAVRA LIVRE: A Conselheira Regina sugeriu realizar uma 67 

entrevista na Rádio Comunitária de Schroeder para poder divulgar mais o Conselho 68 

para a comunidade e tentarmos atingir as pessoas que possuem Deficiência e os 69 

Pais ou Responsáveis por Pessoas com Deficiência e conseguirmos completar os 70 

representantes faltantes para compor o Conselho. Cherli ficou responsável em 71 

conversar com a Rádio Comunitária e passar as informações no grupo de 72 

WhatsApp. Todos os presentes concordaram em nos reunir na próxima semana, 73 

após o retorno das férias da Diba e convidar os Conselheiros não presentes nessa 74 

reunião para tirarmos uma foto de todos os integrantes do Conselho e montarmos 75 

uma matéria para divulgar nas Mídias Sociais. Cherli ficou responsável em montar a 76 

matéria juntamente com a Rádio. Regina citou que a reunião foi produtiva. O 77 

presidente Fábio agradeceu o empenho e entusiasmo de todos e frisou também que 78 

foi produtivo a primeira reunião. Sem mais, eu Cherli Mariê Manske, lavro a presente 79 

Ata e, juntamente com os presentes, após lida e aprovada, a rubrico e assino. 80 

___________________________________________________________________81 

___________________________________________________________________82 

___________________________________________________________________ 83 

Schroeder, 24 de janeiro de 2022. 84 


