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ATA 48/2016 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro 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, Fabiana Borowsky, Iris Lenz Ziani, Adelaide E. 
Hepp, Clari Silveira Mattes, Guiomar Menes Alves  Araujo, Cássio Luiz Fernandes De 
Oliveira Luana da Silveira Andrade, Vanice Inês  Finkler.  A vice-presidente deu início a 
reunião, quando a vice-secretária fez a leitura da ata. O Presidente Luiz Carlos Souza não 
pode comparecer a reunião, pois teve um imprevisto. Wally Dummer pediu afastamento 
do Compede. Em sequência Fabiana coloca que deve ter divulgação do fundo do 
COEPEDE. Fazer uma mobilização com a população referente de como despertar nas 
pessoas a consciência dos estacionamentos e as calçadas defeituosas, e como dificulta a 
passagem das pessoas com deficiência e também a vaga que é destinada a elas. Iris 
relata que no Posto Central não teria como ter estacionamento nas calçadas onde deveria 
ter lugar para os pedestres passar. E cada carro mal estacionado ganharia uma multa. Iris 
diz que deve ser feito o planejamento deste ano para a semana do deficiente. Fabiana 
coloca que foi na reunião do COEPEDE, dia 16 de fevereiro e relatou a pauta do mesmo. 
Terá uma capacitação de 40 horas para os Conselheiros que será em Porto Alegre. 
Fabiana menciona que terá um curso no EAD de libras. Sobre a Conferência Nacional 
veio um memorando. Fabiana faz leitura da minuta e do edital. Fabiana pede substituição 
no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, dela e da Elisa, pois elas terão outros 
compromissos. Guiomar pede uma relação dos idosos mais carentes, Iris coloca para ele 
que a Assistência tem como informar. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião. 
E para constar, eu da sala dos Conselhos, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada 
será assinada pela presidente e demais conselheiros presentes. Vera Cruz, 17 de 
fevereiro de 2016. 
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