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ATA 52 /2016 

Aos vinte dias do mês de julho 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, os 
seguintes conselheiros: Fernando da Silva, Vilnei Duarte,  Fabiana Borousky, Vanice Inês 
B. Finkler, Luis Carlos Souza, Clari Mattes, Ângela Iser e Íris Lenz Ziani . O presidente 
saudou a todos, e solicitou a leitura da ata anterior, que após de lida foi aprovada pelos 
conselheiros presentes. Iniciou-se a discussão e Vilnei coloca que não terá mais o 
Domingo na Praça. Os conselheiros ficaram tristes pois esta-se na estaca zero referente a 
programação de agosto. Após organizou-se das outras atividades para agosto, ficando 
assim distribuídos: 22 de agosto, às 8h 30min, na Câmara de vereadores, junto ao Fórum 
Municipal da Criança e do Adolescente, com o tema dos direitos da pessoa com 
deficiência; dia 27 de agosto, sábado a tarde, Roda de Conversas dos direitos da pessoa 
com deficiência, com café da tarde, se verificará local como a Comunidade Evangélica e 
se solicitará ajuda ao Interact e Rotaract para junto as atividades, como se tentará 
conseguir brinquedos, se solicitará a Praça do IMI para as crianças brincarem. Cada um 
providenciará comes e bebes para o dia e comunicará a Sala dos Conselhos que fará a 
lista. Após foi levantado a questão de ter sido lacrado a passagem para as pessoas com 
deficiência no quiosque e para isso a Secretaria de Cultura fará a averiguação e 
contornará a situação. Nada mais a tratar encerrou-se a reunião e para constar, eu, lavrei 
a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pela presidente e demais 
conselheiros presentes. Vera Cruz, 20 de julho de 2016. 

 
 
 

 

mailto:conselhomunicipal@veracruz-rs.gov.br

