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ATA 55 /2016 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, 
reuniram-se, na Sala dos Conselhos, situada na rua Cláudio Manuel n° 381, às 
18 horas, para reunião ordinária, com os seguintes conselheiros, Gabriela 
Ferreira, Iris Lenz Ziani, Casio Luiz de Oliveira, Silvia T. Rauber e Clari Mattes,  
A Conselheira falou sobre uma mensagem recebida através do celular que 
noticia a doação de 500 cadeiras de rodas utilizadas nas olimpíadas e que 
interessados deveriam entrar em contato. Clari informa que o conselho 
estadual fará uma capacitação para conselheiros municipais assim que 
acharem um local. Também comenta que haverá novas eleições para 
conselheiros e presidência no órgão estadual, também estão cobrando a 
presença das representações que alegam dificuldades no transporte até a 
capital. Gabriela informa que a UNISC entrou em contato para divulgar o 
Festival Paraolímpico 2016 em Venâncio Aires nos dias 30/09 e 01/10, haverá 
lanches e os esportes serão basquete sobre rodas, bocha, judô, tênis de mesa 
e voleibol sentado. Conselheiros também falaram sobre o transporte municipal 
adaptado, que não se sabe se alguma empresa possui algum ônibus adaptado, 
Íris ficou de ver na legislação com o conselho de trânsito. Também foi 
comentado sobre de que formas as pessoas com deficiência são acolhidas na 
Universidade, se os professores e alunos estariam preparados para acolhê-los, 
sendo que se tem conhecimento de desistências por não se sentirem incluídos. 
Foi também informado que o Banco de Olhos fechou em Porto Alegre, sem 
mais informações do motivo. Foi realizada uma avaliação do evento do dia 
27/08/206, alusivo á semana da pcd, quando foi colocado pelos conselheiros 
que faltou participação das escolas, que as famílias participantes gostaram 
muito e as crianças aproveitaram muito e que talvez tenha se falhado na 
divulgação. Sobre o levantamento realizado, Íris informa que a Márcia da 
educação entregou 36 preenchidos, falta o CRAS e a SMDS. É comentado que 
familiares demonstram necessidade de grupos de convivência para realizarem 
trocas, porém conselheiros comentam que quando é disponibilizado espaços, 
há pouca adesão. COMPEDE fará ofício indicando novos locais para 
estacionamento para Pcds, foi questionado quem fiscalizaria esses 
estacionamentos. Sendo o que se apresentava para a pauta do dia, encerrou-
se a reunião as dezoito horas e quarenta e cinco minutos. E para constar, eu, 
Gabriela Macedo Ferreira, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será 
assinada pela presidente e demais conselheiros presentes. Vera Cruz, 21 de 
setembro de 2016. 
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