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

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

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

Zuegue Zimmer, Tanise Etges e Marcelo Oscar da Silva e Iris Lenz Ziani. Inicialmente a vice-

presidente, Michele Katiani Rech, saudou os presentes e solicitou a secretaria Vanice fazer a 

leitura das atas de nº 75 e 76. Foram lidas as atas anteriores e aprovadas por unanimidade pelos 

conselheiros presentes. Os conselheiros avaliaram a programação da Semana da Pessoa com 

Deficiência, cujo tema foi “Cidades acessíveis: sociedade inclusiva” e constataram que na 

Corrida Solidária da ADAE – Associação de Amigos Especiais Mãos Dadas, foi excelente, 

principalmente na parte da corrida das PcD e na tarde Feliz Cidade, na Praça José Bonifácio 

deverá ter na próxima edição uma estande com as informações dos serviços oferecidos e a 

divulgação da ADAE e do COMPEDE; Michele relata que a formação de professores, cujo tema 

“A inclusão no chão da escola: Saberes e práticas pedagógicas compartilhadas foi positiva e teve 

a participação de quase da totalidade dos professores; o Cinema com o filme Extraordinário, teve 

pouco  público presente, não entendem o motivo pois foi divulgado. Foi sugerido se fizéssemos 

nas regiões onde as pessoas mais distantes teriam acesso; a exposição de trabalhos das Salas de 

Recursos Multifuncionais, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo foi muito elogiada e 

após foi passada para o prédio da prefeitura, como sugestão ficou para que no ano que vem ser 

repetida; o Fórum Municipal da Criança e do Adolescente, tema  “Cidades acessíveis: sociedade 

inclusiva”, com a palestrante Rosane Jochims Backes, na Câmara de Vereadores, teve a 

participação de pessoas de outras cidades e a palestra foi ótima, apesar de ter poucos 

profissionais de engenharia e arquitetos participando. Foi sugerido pelos participantes que a 

palestra seria benéfica a todos os funcionários municipais. Foi discutido sobre as questões das 

pessoas terem acesso aos serviços e equipamentos, na maioria das vezes por falta de 

conhecimento. Marcelo, relata de como foi difícil para conseguir a cadeira de rodas, devido a 

falta do conhecimento dos médicos em fazer os encaminhamentos, após saber como funciona é  

fácil. Michele relata de como pais se dedicam em construírem materiais para que os filhos 

tenham mais autonomia. Vanice explica como funcionam os encaminhamentos em relação a 

saúde. Cladir relata experiências de encaminhamentos. Marcelo relata sobre o guindaste 

adquirido para levantar uma pessoa com deficiência, mas o mesmo não é prático, foi sugerido de 

fazermos eventos tipo palestra com contribuição espontânea para conseguir um que é de 

controle, ficando sugerido fazer parceria com entidade como o Rotary. Iris irá verificar a 

possibilidade. Nada mais a tratar, Michele, presidente em exercício, encerrou a reunião e para 

constar, eu, Iris Lenz Ziani, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo 

presidente e demais conselheiros presentes, Vera Cruz, 19 de setembro de 2018. 
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