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Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se, na Sala dos
conselhos Vera Cruz, RS, situada na Av. Nestor Frederico Henn, 1645, às 18 horas, para reunião
ordinária do COMPEDE, contando com as seguintes presenças: Michele Katiani Rech, Vanice
Inês Baumgarten Finkler, Cladir Zuegue Zimmer, Elisa Silveira Cerentini, Tanise Etges, Marcelo
Oscar da Silva e Ademir Acosta Xavier e Iris Lenz Ziani para auxiliar na parte da secretaria
executiva do conselho. Os conselheiros Luiz Carlos Souza e Angela Iser justificaram a ausência.
Inicialmente o presidente, Michele Katiani Rech, saudou os presentes e solicitou a secretaria
Vanice fazer a leitura da ata. Foi lida a ata anterior e aprovada por unanimidade pelos
conselheiros presentes. O senhor Ademir Acosta Xavier se candidatou para ocupar a vaga nos
Representantes de Pais ou Responsáveis de Pessoa com Deficiência como titular a contar da
presente data, incluído como conselheiro. O COMPEDE recebeu retorno da Promotoria para
uma reunião marcada para o dia 7 de junho. Foi dado o retorno do CAPS para a menina surda
que vai ser atendida semanalmente. Comentou-se em ativar oficinas na escola cedida para a
ADAE. Como o mês dos PcDs é em agosto e já estamos bem próximo, foi pedido sugestões para
organizarmos atividades durante o mês ou semana dos PcDs. Uma sugestão dada foi um dia na
ADAE, sentir dificuldade de se locomover nas calçadas do município, trazer algum palestrante
da FADERS. Também para o mês está marcado o Fórum da Criança e do Adolescente no dia 27
de agosto.. Outra sugestão foi fazer um roteiro nas escolas durante o mês. A elaboração do Plano
de Ação 2018 e a programação da Semana da Pessoa com Deficiência será definido na próxima
reunião. Nada mais a tratar, o presidente encerrou a reunião e para constar, eu, Vanice Inês
Baumgarten Finkler, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo presidente
e demais conselheiros presentes, Vera Cruz, 16 de maio de 2018.

