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Ata nº 002 de 28 de fevereiro 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 oito dias do mês de fevereiro 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: Fábio 10 

devido a demanda de atividades; José aguardando para fazer exames/cirurgia; Darli 11 

falecimento na família. 1- ABERTURA: A Secretária Executiva Cherli apreciou as 12 

boas vidas a todos os conselheiros presentes e após os devidos cumprimentos foi 13 

declarado aberta a sessão. 2. Atualização Portaria: Repassado a todos a 14 

atualização da Portaria nº 9.300/2022 com a vinda da representatividade da 15 

Secretaria de Educação e Cultura como Suplente a Geziane Machado. 3. Fórum - 16 

Estratégias: Cherli relatou que no dia 25/03/2022 as 08h30min teremos o Fórum 17 

das vacâncias em aberto. Cherli e Diba irão realizar a visita na Anna para fazer o 18 

convite novamente para participar do Fórum. Cherli irá conversar com a Darli para 19 

verificar se ela conseguiu conversar com o Julio e verificar se o Fábio conseguiu 20 

fazer o convite para o Valmir Adams. Será enviado novamente o Ofício para as 21 

Entidades realizando o convite para participar do Fórum. Será disponibilizado no 22 

grupo de WhatsApp o convite para participar do Fórum caso mais algum conselheiro 23 

consiga lembrar de pessoas que possam ser convidadas a participar do Fórum. Foi 24 

estendido o convite em participar do Fórum para todos os conselheiros para 25 

fortalecermos cada vez mais a causa. 4. Perguntas/Respostas Rádio: Todos 26 

conselheiros presentes auxiliaram na revisão das perguntas e respostas para ser 27 

exibido na entrevista da rádio conforme o anexo. Cherli vai organizar com a rádio o 28 

dia e horário da entrevista e alinhar com a Mesa Diretoria para estarem presentes na 29 

data e horário que será acordado. Objetivo da divulgação na rádio é poder envolver 30 

a comunidade, passar mais conhecimento do funcionamento do Conselho e 31 

tentarmos atrair mais pessoas para participar do Fórum para compor o Conselho nas 32 

vacâncias que estão em aberto. 5. Capacitação Conselheiros: Foi frisado que a 33 

revisão das perguntas e respostas para a rádio já foi uma forma de capacitação para 34 

os conselheiros presentes, pois foram itens discutidos sobre o funcionamento do 35 

Conselho. Na próxima reunião será discutido o Regimento Interno para todos 36 

conselheiros estarem capacitados sobre o funcionamento do Conselho e realizar 37 

ajustes caso haja necessidade. 5. PALAVRA LIVRE: Foi dado como sugestão rever 38 

o Regimento Interno principalmente em relação as faltas dos conselheiros nas 39 

reuniões. Cherli frisou que a Diretora Dulcinéia levará esse assunto do 40 

comprometimento de presença na reunião do Conselho para a reunião de Diretores 41 

e Secretários poderem reforçar com os servidores que compõe o Conselho nesse 42 



 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Schroeder 

 

 2 

compromisso de estar presente uma vez por mês no dia que a reunião ocorre 43 

conforme o cronograma deliberado. Cherli agradeceu o comparecimento de todos na 44 

reunião desejando um bom retorno ao trabalho e retorno a seus lares. Após a 45 

reunião Cherli, Diba e Gláucia irão concluir a matéria da reportagem para ser 46 

divulgada nas mídias sociais. Sem mais, eu Cherli Mariê Manske, lavro a presente 47 

Ata e, juntamente com os presentes, após lida e aprovada, a rubrico e assino. 48 

___________________________________________________________________49 

___________________________________________________________________50 

___________________________________________________________________ 51 

Schroeder, 28 de fevereiro de 2022. 52 


