
                                      

 
 

ATA 91/2019 

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

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

dos seguintes conselheiros: Micheli Katiani Rech, Luiz Carlos Souza, Angela Iser, Elisa Silveira 

Cerentini, Claudia da Luz Ramos Zacouteguy, Claudio José Overbeck, Iara Rosane Ortiz Paz 

dos Santos, Isabel Troian dos Santos e sua suplente Madalena Frantz, Marcio Hoesker,  Geovana 

Paulus e Iris Lenz Ziani da Sala dos Conselhos Municipais. Ademir Acosto Xavier, justificou 

sua falta. A presidente, Micheli Katiani Rech, saudou os presentes e solicitou a leitura da ata 90. 

A ata foi lida e aprovada por unanimidade. Micheli informa aos conselheiros que foi publicado a 

Resolução nº 1, de 17/10/2019, no Diário Oficial da União de 18/10/2019, onde foi criada a 

Comissão Organizadora da V Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

formada paritariamente por representantes da sociedade civil e do governo, cujo tema “Cenário 

Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência: Construindo 

um Brasil mais inclusivo”, que terá para debate cinco eixos temáticos com três subeixos cada. O 

evento nacional está sendo planejado para receber 800 participantes de todos os estados, entre 

delegados, convidados, palestrantes, observadores, equipe técnica e acompanhante das pessoas 

com deficiência, observando-se o princípio da paridade entre governo e sociedade civil. Os cinco 

eixos temáticos que embasarão os debates. São eles: 1. Estratégias para manter e aprimorar o 

controle social assegurada a participação das pessoas com deficiência; 2. Garantia do acesso das 

pessoas com deficiência às Políticas Públicas; 3. Financiamento das Políticas Públicas da pessoa 

com deficiência; 4. Direito e acessibilidade; e 5. Desafios para comunicação universal. A 

Conferência Nacional será realizada de 1º a 3/12/2020 e a etapa municipal deverá ocorrer até 30 

de abril e a estadual até 31 de julho de 2020. Iris explica o que vem e como funciona uma 

Conferência. Os conselheiros conversam sobre a questão e definem que a III Conferência 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será realizada em Vera Cruz, no dia 27 de 

abril de 2020, a ser realizada na sede da ADAE. Micheli irá averiguar junto a Gabriela, 

coordenadora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a questão do transporte, 

alimentação, sonorização entre outros detalhes. Prosseguindo, Angela relata o quão importante 

foi participar através da ADAE no evento ocorrido em Formosa, RS, onde ocorreu inclusive 

apresentações. Na sequência Micheli relembra a importância da parceria entre o COMPEDE e a 

ADAE. São relatados as atividades da ADAE e definem que irão participar no dia 20 de 

dezembro na confraternização junto a ADAE e não terá reunião. Marcio informa que no decorrer 

da semana será pintada a faixa de pedestres que já é quase invisível perto da ADAE. Nada mais a 

tratar, a presidente, encerrou a reunião e para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e 

aprovada será assinada pela presidente, conselheiros e demais presentes. Vera Cruz, 20 de 

novembro de 2019.  


