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Ata nº 003 de 28 de março 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 março de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na sala 6 

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

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

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

conforme lista de presença anexa. Justificaram ausência: José aguardando para 10 

fazer exames/cirurgia. 1- ABERTURA: O presidente Fábio apreciou as boas vidas a 11 

todos os conselheiros presentes e após os devidos cumprimentos foi declarado 12 

aberta a sessão. Cherli informou que temos novos representantes no Conselho e 13 

solicitou para todos os presentes realizar a apresentação informando seu nome e 14 

qual a representatividade para todos se conhecerem. 2. Atualização 15 

Portaria/Fórum: Cherli repassou para todos a nova Portaria nº 9.370/2022 com a 16 

atualização dos novos representantes e frisou que o Fórum no dia 25/03/2022 17 

tivemos êxito, pois tivemos todas as vagas das representatividades preenchidas. 18 

Cherli explicou que a conselheira Andreza titular da representatividade de Pais ou 19 

Responsáveis por Pessoa com Deficiência solicitou a renúncia. Diante da renúncia 20 

ao atualizar a portaria foi realizado a escolha dos dois eleitos suplentes (Gilson e 21 

Geovane) por maior idade para assumir a titularidade dessa representatividade. 22 

Cherli explicou a importância de todos os conselheiros terem o comprometimento em 23 

estar presente nas reuniões e que os novos representantes possuem mandato de 24 

dois anos, podendo ser prorrogado para mais dois anos. Foi questionado a ausência 25 

do conselheiro José Ivasir da Costa titular da representatividade de Pessoa com 26 

Deficiência na participação das reuniões ordinárias, pois já são três reuniões 27 

consecutivas que o mesmo não comparece. Todos os presentes solicitaram a 28 

substituição do mesmo. Cherli irá conversar com o José para informar a troca do 29 

mesmo e incluir a Anna Paula da Silva Zwolinski para a titular e trazer a Sabrina 30 

Mariane Luciani que está aguardando a vacância como suplente nessa 31 

representatividade. 3. Entrevista Rádio: Cherli passou para todos os presentes 32 

ouvirem a gravação da entrevista na Rádio Schroeder 87.5 FM realizado com a 33 

mesa diretora no dia 14/03/2022. 4. Regimento Interno: Cherli informou a todos que 34 

será realizado a leitura do Regimento Interno nas reuniões ordinárias. Explicou que 35 

dividiu em duas partes a leitura para todos poderem entender o funcionamento do 36 

Conselho e tirar as suas dúvidas como forma de capacitação dos conselheiros 37 

atuantes. Foi apresentado a primeira parte do Regimento Interno do Art. 1º ao Art. 7º 38 

e na reunião de abril será apresentado o Art. 8º ao Art. 16º. 5. Grupos de 39 

Trabalhos/Comissão: A conselheira Diba com a palavra explicou para todos os 40 

presentes o funcionamento dos grupos de estudos que estão descritos no 41 

Regimento Interno do Conselho sendo composto por 4 grupos: Mobilidade e 42 
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Acessibilidade; Saúde; Educação e Empregabilidade. Diba explanou como 43 

referência os grupos de trabalho do conselho da cidade de Joinville que são 44 

compostos por 3 grupos sendo eles: 1 - Engenharia, Arquitetura, Transporte, 45 

Mobilidade Urbana e Acessibilidade; 2 - Saúde e Educação; e 3 - Assistência Social, 46 

Empregabilidade e Direitos Humanos para podermos pensar sobre o que podemos 47 

melhorar nos grupos de trabalho que compõe o COMDES atualmente e sugeriu caso 48 

haja necessidade realizarmos a alteração de algum grupo de trabalho no Regimento 49 

Interno. Todos conselheiros foram orientados a pensar sobre os grupos de trabalho 50 

que possui afinidade para podermos definir e realizarmos os grupos na próxima 51 

reunião e iniciarmos as articulações dos trabalhos dentro do conselho através dos 52 

grupos. Foi realizado o questionamento sobre números de Pessoas com Deficiência 53 

no Município e não termos esse levantamento exato. Diante desse questionamento 54 

foi sugerido pela Darli enviar um Ofício para a Secretária de Saúde e Educação para 55 

convidar os secretários das Secretarias estarem presentes na próxima reunião 56 

ordinária que ocorrerá dia 25 de abril as 13h30min na sala de reunião do CREAS e 57 

podermos solicitar o levantamento dos números de pessoas com Deficiência no 58 

Município formalizando via entrega de outro Ofício presencialmente. A partir desses 59 

levantamentos podemos discutir melhor as ações a serem realizadas pelo Conselho, 60 

pois teremos os dados mais palpáveis. Todos os presentes concordaram e 61 

APROVARAM realizar o envio do Ofício convocando as duas Secretárias para 62 

participar da próxima reunião ordinária. 5. PALAVRA LIVRE: O Presidente Fábio 63 

explicou a todos para dar sugestões ao Município em relação a melhorias pode ser 64 

realizado através de um link disponibilizado na apresentação da LOA – Lei Ordinária 65 

Anual e a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentais. A Audiência Pública será realizada 66 

dia 06/04/2022 na Câmara dos Vereadores as 14h. Cherli irá repassar o link no 67 

grupo de WhatsApp para todos estarem cientes e caso queiram realizar as suas 68 

sugestões. A conselheira Darli trouxe informações sobre a construção de APAE - 69 

Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Informou que a Diretoria da Apae 70 

realizou o projeto do imóvel para ser construído (planta) e foi apresentado para o 71 

doador anônimo onde o mesmo fará a construção do imóvel por intermédio de uma 72 

construtora. Darli comentou também sobre o Projeto Social que a Cooperativa 73 

Cressol possui e acontece anualmente em cima dos resultados da cooperativa onde 74 

é disponibilizado um percentual para os projetos sociais apresentados por entidades 75 

sem fins lucrativos do município de Schroeder. Os projetos que são apresentados 76 

anualmente passam por análise de uma comissão para serem avaliados as 77 

prioridades e poderem destinar o percentual do resultado da cooperativa para esse 78 

fim. Frisou também que as pessoas podem realizar a doação de dedução de 79 

imposto de renda para o FIA – Fundo da Infância e Adolescência. Diba sugeriu para 80 

a Darli repassar para a Diretoria da APAE realizar uma entrevista na rádio para 81 

poder esclarecer as dúvidas aos munícipes em caráter de conhecimento de como 82 

está o andamento das atividades da APAE. Cherli repassou da importância em 83 

seguirmos a pauta e mantermos o horário da reunião em torno de 1h, máximo 84 
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1h30min. para não se tornar maçante as reuniões e mantermos o foco nas 85 

atividades pensando no coletivo da causa que é a Pessoa com Deficiência no 86 

Município de Schroeder. Cherli compreende a necessidade de todos relatar as suas 87 

particularidades das suas vivências. Fábio agradeceu o comparecimento de todos. 88 

Sem mais, eu Cherli Mariê Manske, lavro a presente Ata e, juntamente com os 89 

presentes, após lida e aprovada, a rubrico e assino. 90 

___________________________________________________________________91 

___________________________________________________________________92 

___________________________________________________________________ 93 

Schroeder, 28 de março de 2022. 94 


