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ATA 57/2016 

Aos dezesseis dias do mês de novembro 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, Clari Mattes,  
Luis Carlos Souza, Fabiana Borowsky e Claudio Jose Overbeck da Sala dos 
Conselhos e Pedro Borowsky como participante. O presidente Luis Carlos 
saudou os presentes e pediu que a conselheira Fabiane fizesse leitura da ata 
anterior que após lida foi aprovada pelos Conselheiros presentes. 
Prosseguindo foi pedido para que Iris providenciar a documentação para o 
COMPEDE e enviar as informações sobre as eleições para o COEPEDE pois 
terá um novo mandato. Seguindo foi colocado a necessidade do Conselho ficar 
atento aos recursos do COREDE para a Praça de Acessibilidade. Segundo 
Clari relatou que no dia 28 de novembro haverá uma capacitação para os 
Conselheiros do COEPEDE que se realizará no Palácio da Justiça em Porto 
Alegre. Também relatou em relação a reunião com o DAER e Metroplan sobre 
Acessibilidade os engenheiros do DAER ficaram chocados com a insegurança 
dos elevadores dos ônibus. Também será solicitado a Iris  para providenciar as 
informações sobre a legislação municipal para acessibilidade referente ao 
transporte coletivo  público para a próxima reunião. Sobre o final de ano, foi 
sugerido pela conselheira Gabriela que sejam confeccionados cartões de Natal 
para que sejam entregues nos serviços da rede e através das educadoras 
especiais. Fabiana ficou de fazer os cartões e Gabriela imprimir e distribuir. 
Nada mais a constar, o presidente encerrou a reunião, e eu, Claudio Jose da 
Sala dos Conselhos, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será 
assinada pelo presidente e demais Conselheiros presentes, Vera Cruz, 16 de 
novembro de 2016. 
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