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Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove reuniram-se, na Sala dos
conselhos, Vera Cruz, RS, às 18 horas, para Assembleia de escolha dos membros representantes
da sociedade civil e das escolas públicas da área governamental e reunião ordinária do
COMPEDE, com a presença dos seguintes conselheiros: Micheli Katiani Rech, Vanice Inês
Baumgarten Finkler, Cladir Zuge Zimmer e Arceli Goulart e Iris Lenz Ziani da Sala dos
Conselhos Municipais. A presidente, Micheli Katiani Rech, saudou os presentes e solicitou a
leitura da ata 83. A ata foi lida e aprovada pelos conselheiros presentes. Michele conduz a
Assembleia de escolha dos membros representantes da sociedade civil e das escolas públicas da
área governamental, onde é informado que somente temos a indicação de um representante de
entidade diversas com ações voltadas para pessoas com Deficiência que é o representante da
ADAE, Senhor Luiz Carlos Souza. Ficando combinado que se fará uma mobilização direta, pois
o edital fica publicado no site, mas as pessoas não visualizam o mesmo. Micheli questiona o que
os conselheiros acharam do modelo da placa de identificação de atendimento preferencial
encaminhado via watsapp. Os presentes acharam ótimo e definiram que irá ser impresso em
folha de papel ofício e ser afixada nos seguintes setores do município: Na prefeitura: (4)
Protocolo/telefonista, na tesouraria, no SEMAE e na Sala dos Conselhos; na SMDRMA (3) serão
encaminhados três; Na SMOST, serão duas; na SMS (5) para o Espaço Mamãe Criança, no
espaço geral, na Farmácia Pública, no CAPS, no CAPSij; na SMDS(6), CRAS, CREAS, SINE,
Bolsa Família, Conselho Tutelar; na cultura (5), Biblioteca Pública, Biblioteca Virtual, Museu,
Recepção. Para as escolas será encaminhado e-mail para que coloquem na Secretaria. Micheli
relata que falou com o presidente da ACISA, Ubirajara, o qual disse que seria parceiro e sugeriu
para aproveitar a reunião que terá com os associados com os bombeiros para falarem sobre a Lei
municipal nº 4.785, de 12 de novembro de 2018 e as identificações. Na sequencia, conversaram
sobre a Semana da Pessoa com Deficiência, em agosto onde foram sugeridas: Micheli sugere
show com Pepe Joe; Iris sugere em colocar cadeira de rodas nos estacionamentos normais para
conscientizar as pessoas relatando a experiência que apareceu na televisão, onde Cladir irá
pesquisar sobre e trará as frases usadas na Campanha; Micheli diz que a ADAE já tem a previsão
da Corrida no dia 4 de agosto. São sugeridas a realização de palestra, caminha de sensibilização,
conversa com Cristian, entre outros. Fica combinado que todos tragam as sugestões para que
finalizemos a mesma na próxima reunião. Nada mais a tratar, a presidente, encerrou a reunião e
para constar, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pela presidente e
demais conselheiros. Vera Cruz, 15 de maio de 2019.

