
 
 
                                          Conselho Municipal dos Direitos  
                                            das Pessoas com Deficiências      
                                            Lei n.º 3580 de 21 de junho de 2011 
                                 e-mail: conselhomunicipal@veracruz.rs.gov.br   
 

ATA 79/2018 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se, na Sala dos 

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

dos seguintes conselheiros: Michele Katiani Rech, Arceli Goulart, Cladir Zuegue Zimmer, 

Tanise Etges, Ademir Acosto Xavier, Angela Iser  e Vanice Inês Baumgarten Finkler e Iris Lenz 

Ziani. Inicialmente a presidente, Michele Katiani Rech, saudou os presentes e solicitou a Vanice 

a fazer a leitura da ata de nº 78. Foi lida a ata anterior e aprovada por unanimidade pelos 

conselheiros presentes. Na sequencia, conversaram a possibilidade em participar no Encontro 

com os Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência do RS, no próximo dia 30 

de novembro, das 10h às 17h, na Sala de Convergência, situada no térreo da Assembleia 

Legislativa do Estado do RS, organizado pelo COEPEDE. Os conselheiros Cladir e Alceri se 

prontificaram em ir participar. Micheli irá verificar se há possibilidade de fazer diária e retornará 

no grupo do whatssapp, mas acha difícil, pois todos os empenhos foram suspensos devido a 

questão financeira do município. Michele relata que o profissional de  interprete de línguas da 

educação fazia o trabalho de interprete na saúde quando solicitado. Agora estão tentando criar 

um cargo, mas devido a folha de pagamento estar no limite é quase inviável criar um cargo novo. 

Estão pensando em transformar um cargo de extinção nesse cargo de um profissional de 

interprete de libras. Relata que o Secretário de Educação, Sr Claudio Stoeckel, está estudando 

isso com o jurídico. Porque, hoje, se tem a necessidade de interprete de libras em vários setores 

do município. Micheli diz que ela e o vereador Luis, estavam em reunião com o prefeito Guido 

Hoff falando sobre esse assunto, e o prefeito passou para o setor de legislação para ver a 

possibilidade de contratar o profissional. Conselheiros sugerem que poderia estar e dias 

específicos/pré-determinados para atender o público. Após, Micheli relata que a questão da 

passagem  de cadeirantes atrás do quiosque, ela mesma verificará e conversará com o 

proprietário para desobstruir a passagem. Na sequencia falaram sobre a Semana da Pessoa com 

deficiência para 2019, ficando sugerido alguns itens, mas tudo será organizado nas próximas 

reuniões, na qual ficou incumbido em todos pensarem em sugestões. Foi levantado a questão da 

Gincana Municipal ter integrantes de Pessoa com Deficiência, participantes em alguma tarefa. 

Será definido na próxima reunião se o COMPEDE irá encaminhar um ofício para a Comissão 

organizadora e/ou para a Secretaria de Cultura responsável pelo evento. Para finalizar, definiu-se 

que a próxima reunião será no Quiosque da Praça onde todos levarão seus familiares para 

confraternizarem. Também deliberaram em não realizarem reunião no mês de janeiro. Nada mais 

a tratar, a presidente, 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. Vera Cruz, 28 de 

novembro de 2018. 
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