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ATA 87/2019 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove reuniram-se, na ADAE, 

Rincão, localizada no Bairro Rincão da Serra, Vera Cruz, RS, às 18 horas, para reunião ordinária 

do COMPEDE e Happy Hour com a presença dos seguintes conselheiros: Micheli Katiani Rech, 

Cladir Zuge Zimmer, Angela Iser, Elisa Silveira Cerentini, Geovana Paulus e Iris Lenz Ziani da 

Sala dos Conselhos Municipais e a presença de várias pessoas da comunidade. A presidente, 

Micheli Katiani Rech, saudou os presentes explicando que o Happy Hour de Confraternização 

faz parte da Programação da Semana da Pessoa com Deficiência, onde neste o COMPEDE está 

desenvolvendo no município ações no decorrer do mês de agosto todo em parceria com as 

entidades que fazem parte do COMPEDE como a ADAE. Relatou as atividades que já 

aconteceram e no dia 27 de agosto, as 19h, na Câmara de Vereadores ocorrerá o Fórum 

Municipal da Criança e do Adolescente: “Acessibilidade na Diversidade: O Futuro é Hoje”, o 

qual acontece todos os meses pelo COMDICA e neste mês tem a parceria com o COMPEDE. 

Micheli e demais conselheiros colocam o que é o COMPEDE, suas ações e competências, 

convidando a todos em participar nas reuniões. Na sequencia, é convidada a Angela Iser a falar 

sobre a ADAE. Angela explica sobre o trabalho da ADAE e solicita que cada um se apresente e 

fale sobre seus sentimentos e o que espera. Todos se apresentam e falam e na sequencia todos os 

presentes confraternização. Nada mais a tratar, a presidente, encerrou a reunião happy hour e 

para constar, eu Íris Lenz Ziani, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pela 

presidente e demais conselheiros. Vera Cruz, 19 de junho de 2019. 
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