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Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove reuniram-se, na Sala dos 

conselhos, Vera Cruz, RS, às 19 horas, para reunião ordinária do COMPEDE, com a presença 

dos seguintes conselheiros: Michele Katiani Rech, Vanice Inês Baumgarten Finkler, Cladir Zuge 

Zimmer, Arceli Goulart e Luiz Carlos Souza e Iris Lenz Ziani da Sala dos Conselhos Municipais. 

Inicialmente a presidente, Michele Katiani Rech, saudou os presentes. Foi visto que ainda não 

houve o retorno do selo para identificar uma pessoa com deficiência. Luiz diz que deveria ter 

uma identificação pois muitas deficiências não se identificam pela aparência. Michele relata uma 

questão que apareceu pelo grupo da Pandorga, onde algumas pessoas olhavam a atitude da 

professora, com ar de julgamento por falta de conhecimento. Luiz diz que muitas vezes não 

temos que bater de frente em algumas situações e outras pessoas que não tem conhecimento 

ficam julgando a situação e não entendem. Foram relatados várias situações. Na sequencia  foi 

lida a Lei nº 4.785, de 12 de novembro de 2018, que dispõe sobre a criação da lei que inclui no 

atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados as pessoas com Transtorno de 

Espectro Autista-TEA no Município de Vera Cruz. Onde os estabelecimentos públicos e 

privados devem inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da 

conscientização do Transtorno do Espectro Autista – TEA, a "fita quebra-cabeça. A partir disso 

se questiona como fazer que ela seja cumprido. Surgiram vários comentários e sugestões de 

como executá-la. Sobre a questão das placas Luiz irá averiguar o custo de uma placa. Sugeriram 

em fazer campanhas junto a ACISA e os serviços existentes. Ficou definido que será realizada 

uma divulgação informando sobre a existência da presente lei. Michele irá falar com o 

presidente, Ubirajara para divulgar junto aos seus associados. Na sequencia, Michele informa 

que hoje foi lançado junto a imprensa o projeto do município com a Associação de Amigos 

Especiais – ADAE Mãos Dadas e lança na próxima semana, um projeto que vai beneficiar 

pessoas com qualquer tipo de deficiência através de diversas oficinas. O ato ocorrerá durante um 

coquetel de apresentação na próxima quarta-feira (27), a partir das 19 horas, na sede da entidade, 

que fica na antiga Escola Dom Pedro II, no Rincão da Serra. A ação é realizada em parceira com 

as Secretarias de Desenvolvimento Social e de Educação de Vera Cruz.  Foi visto a questão 

pendente da A.P, onde Vanice irá averiguar e dará retorno na próxima reunião. Iris sugere para 

que a mesma possa ser encaminhada para  trabalho. Cladir irá verificar da possibilidade. Luiz 

coloca como se esforçou e lutou para constituir a ADAE e agora tem muitos parceiros e a 

realização de um sonho onde a Secretaria de Educação e do Desenvolvimento Social estão dando 

o aporte de recursos humanos e de infraestrutura. Michele explica como funcionará o projeto da 

ADAE e foi apresentada ao prefeito Guido Hoff, pelo presidente da ADAE, Luís Carlos Souza, 

pelo secretário de Educação, Cláudio Stoeckel, pela coordenadora da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, Gabriela Ferreira, e pela coordenadora do projeto Micheli Rech. O 
projeto contempla atividades com educador especial e educador físico todas às terças-feiras, das 

18h às 21h. Nestas oficinas não é disponibilizado transporte. Já nas sextas-feiras, das 13h às 16h, 

ocorrerão oficinas de música e de dança e na última quarta-feira de cada mês, às 19 horas, 

acontece encontro do Grupo de apoio às Famílias de Pessoas com Deficiência. Ambas as 

atividades têm transporte disponível para os interessados pela Assistência Social. As inscrições 

poderão ser feitas logo após o lançamento. Também será possível efetuar a inscrição nas terças-

feiras à noite na sede da ADAE e mais informações pelo telefone da educação que é o 3718-

2759. Após esclarecidas todas os questionamentos  foi encerrada a reunião. Nada mais a tratar, a 

presidente, encerrou a reunião e para constar, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será 

assinada pelo presidente e demais conselheiros. Vera Cruz, 20 de março de 2019.. 
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