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ATA 88/2019 

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

conselhos, Vera Cruz, RS, às 18 horas, para reunião ordinária do COMPEDE, com a presença 

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

Zimmer, Luiz Carlos Souza, Angela Iser, Elisa Silveira Cerentini e Geovana Paulus e  Iris Lenz 

Ziani da Sala dos Conselhos Municipais. A presidente, Micheli Katiani Rech, saudou os 

presentes e solicitou a leitura da ata 86 e 87. As atas foram lidas e aprovadas pelos conselheiros 

presentes. Micheli solicita avaliação das ações desenvolvidas no decorrer do mês de agosto 

referente a Semana da PCD – Pessoa com Deficiência, colocando que foi bem importante a 

participação do Interact Club de Vera Cruz no desenvolvimento das ações, na Praça durante a 

Corrida e Feliz Cidade e na Campanha do atendimento preferencial. Levantam que o comércio 

aderiu e mobilizou. Todos acharam positivas as ações, pois surgiram várias questionamentos 

quanto ao passe livre e vagas de estacionamento. Os conselheiros receberam questionamento 

quanto aos carros que normalmente utilizam a vaga de estacionamento para PcD, principalmente 

o da frente a prefeitura. Após várias colocações sugerem para encaminhar ao Departamento que 

as vagas para PcDs seja identificada(pintada) no chão para que chame a atenção dos motoristas. 

Outra demanda é de se ter uma vaga de estacionamento no prédio do SUS central e outra na 

farmácia pública. Iris informa que o Márcio do Departamento de Trânsito não tem o diagnóstico 

de quantas vagas para PcD tem hoje e nem se todas estão adequadas conforme a acessibilidade, 

mas é obrigação ter acessibilidade adequada para as pessoas. Pedem a Iris fazer ofício para 

solicitar as vagas de estacionamento na farmácia pública e no SUS central e verificar quantas 

vagas ainda tem disponibilidade para serem implantadas no município. Quanto ao Passe Livre 

veio a situação de uma pessoa não ser aceita no transporte coletivo, pois estava sem 

acompanhante, conversam sobre e surgem várias dúvidas, ficando para ser pautada futuramente e 

buscar esclarecimentos. Também retornou ao COMPEDE sobre ao atendimento das pessoas 

surdas, onde não se tem um profissional de interprete de libras no município para auxiliar no 

atendimento. Foram citadas várias situações que ocorreram nos últimos tempos onde há 

dificuldade de atendimento. Iris sugere que para o ano que vem se combine com a Comunidade 

centro um culto para PcDs, conforme em anos anteriores. Luis coloca que a pastora Marli 

procurou a ADAE e se colocou a disposição para uma parceria. Lembram da Priscila, a primeira 

presidente do COMPEDE e alguém procurar a mesma, pois contribuiu muito no 

desenvolvimento das políticas públicas de acessibilidade. Prosseguindo, Micheli informa ao 

Conselheiros que no sábado, dia 21 de setembro, na UNISC ocorre o Festival Paralímpico, onde 

serão vivenciadas de forma recreativa as modalidades: Parabadminton, Goalball e Vôlei Sentado. 

No qual já inscreveu dez pessoas e ainda tem dez pessoas na lista, e questiona se pode inscrever 

pelo COMPEDE. Todos concordam que seja pelo Compede. Irão fretar um ônibus para ir em 
conjunto. Na sequencia, Michele coloca que no dia 27 de setembro termina o mandato. Os 

conselheiros conversam sobre e resolvem que será encaminhado ofício para os órgãos 

governamentais e publicar edital de chamamento público convocando para para Assembleia de 

escolha dos  membros representantes de entidades não governamentais, formadas por Pessoa 

com Deficiência, de pais ou responsáveis de Pessoa com Deficiência,  entidade diversas com 

ações voltadas para pessoas com Deficiência e da terceira idade e/ou de idosos, para o dia 27 de 

setembro de 2019, às 16 horas, na Sala dos Conselhos Municipais. Todos irão auxiliar na 

divulgação. Prosseguindo, leram o oficio nº01/2019 do Conade, que trata da realização das 

Conferências Municipais, estaduais e Nacional de 2020 dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

e que em outubro irão encaminhar maiores orientações. Portanto, conversam sobre o assunto e 

combinam que já irão verificar local e data para a realização da mesma. Ficam pontos para 
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estudos futuros o Estatuto da PCD, a questão dos atestados, legislação quanto ao número de 
vagas para estacionamento, passe livre e interprete de libras. Nada mais a tratar, a presidente, 

encerrou a reunião e para constar, eu Íris Lenz Ziani, lavrei a presente ata, que após lida e 

aprovada será assinada pela presidente e demais conselheiros. Vera Cruz, 18 de setembro de 

2019. 


