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Ata nº 004 de 25 de abril 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 cinco dias do mês de abril 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: Vanessa; Geziane; 10 

Anna; Tereza e Queli. 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. Frisado a participação na reunião do esposo da Queli, Sr. Oscar e 13 

o Vilson pai de pessoa com deficiência. 2. Atualização Portaria/Fórum: Cherli 14 

repassou para todos a nova Portaria nº 9.409/2022 com a atualização dos novos 15 

representantes no Conselho com a representatividade da Sabrina Mariane Luciane e 16 

da Vanessa Cristina Strobelt e frisou que o Conselho está com todos os seus 17 

representantes preenchidos. 3. Entrega Ofício Secretaria de Educação e Saúde: 18 

Foi realizado o convite para a Secretária Armelinda da Educação e a Secretária 19 

Ingrit da Saúde estarem presentes nessa reunião. Ambas compareceram na reunião 20 

e foi entregue pessoalmente um Ofício solicitando o levantamento de números de 21 

pessoas com deficiência em nosso município e o que poderia ser feito para termos 22 

esses dados mais concretos para o conselho poder ter um ponto de partida nos 23 

trabalhos a serem realizados no município. Diba explicou para as duas Secretárias 24 

sobre o Ofício entregue. Será enviado um Ofício via e-mail para o Fernando Alflen 25 

coordenador do Gered – Gerência de Educação de Jaraguá do Sul para termos 26 

acesso no levantamento de números de pessoas com deficiência das escolas 27 

estaduais. Diante das discussões levantadas, ficou proposto que Dionata verificará a 28 

possibilidade de integrar o sistema da educação versus saúde para podermos ter 29 

informações mais concretas desse levantamento de dados, caso venha a dar certo 30 

será verificado a possibilidade de realizar a liberação para a rede e escolas 31 

estaduais para alimentar as informações em conjunto com a rede para termos dados 32 

mais concretos no número de pessoas com deficiência no município. A educação se 33 

comprometeu em verificar essa possibilidade e nos trazer um retorno, caso contrário 34 

passará as informações que possuem no momento atual. Foi levantado questões 35 

que às deficiências/mobilidades reduzidas não ficam registradas no sistema da 36 

saúde e sugerido atualizar a informação no sistema, contendo descrição mais 37 

detalhada sobre o tipo da deficiência. Regina informou que a sua filha não possui o 38 

registro no sistema de saúde sobre a sua deficiência. Joelma frisou que a atitude do 39 

conselho almejar saber sobre os dados/números foi uma ótima iniciativa realizada. 40 

Fábio trouxe a informação que após a entrevista na rádio a comunidade questionou 41 

se o município possui os números de pessoas com deficiência no município e não 42 
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soube responder com dados concretos que veio acarretar com a pauta da reunião. 43 

Gilson questionou sobre os encaminhamentos de urgência e emergência da saúde 44 

para os profissionais especializados. Ingrit explicou que esse procedimento é 45 

conduta médica inserir no encaminhamento a necessidade de ser avaliado por um 46 

especialista e incluir se a consulta é de urgência ou emergência e que não tem como 47 

interferir por ser uma conduta médica, e que já existe uma fila de prioridades na 48 

saúde. Gláucia sugeriu buscar mais informações no Estatuto da Pessoa com 49 

Deficiência sobre quais são as prioridades das pessoas. 4. Regimento Interno: Foi 50 

realizado a leitura do regimento do interno do Art. 8º ao Art. 16º sendo sugerido a 51 

alteração no §2º onde fala dos grupos de trabalhos. Sugerido alterar a nomenclatura 52 

do grupo de trabalho da mobilidade e acessibilidade para: engenharia, arquitetura, 53 

mobilidade e acessibilidade; do grupo de trabalho empregabilidade para: assistência 54 

social, empregabilidade e direitos humanos; já o grupo de trabalho da saúde e 55 

educação, Gláucia sugeriu mantê-los separados, pois são duas áreas distintas para 56 

serem trabalhadas. Sugerido prever no regimento interno a quantidade de faltas que 57 

cada conselheiro poderá se ausentar ou justificar nas reuniões ordinárias. 5. Grupos 58 

de Trabalhos/Comissão: Os conselheiros presentes já se manifestaram na inclusão 59 

dos grupos de trabalho e na próxima reunião os demais conselheiros deverão se 60 

manifestar em qual grupo de trabalho gostaria de participar. 1 - Mobilidade e 61 

Acessibilidade (Fábio); 2 – Saúde (Carla e Gilson); 3 – Educação (Regina, Dionata e 62 

Darli) e 4 – Empregabilidade (Diba, Geovane, Gláucia e Sabrina). 5. PALAVRA 63 

LIVRE: Vilson com a palavra explicou que seu filho com deficiência foi desligado da 64 

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaraguá do Sul sem 65 

nenhum argumento plausível. Foi relatado que o município de Schroeder possui 66 

convênio com a APAE de Jaraguá do Sul. Diante do exposto foi sugerido enviar um 67 

Ofício para a APAE solicitando o motivo do desligamento do seu filho e de outras 68 

crianças que também foram desligadas, bem como, o envio de Ofício a Secretária 69 

de Planejamento, Gestão e Finanças para saber o valor que é repassado para a 70 

APAE de Jaraguá do Sul. Sem mais, eu Cherli Mariê Manske, lavro a presente Ata 71 

e, juntamente com os presentes, após lida e aprovada, a rubrico e assino. 72 

___________________________________________________________________73 

___________________________________________________________________74 

___________________________________________________________________ 75 

Schroeder, 25 de abril de 2022. 76 


