
 
 

 
 
 
                                          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 49 /2016 

Aos dezesseis dias do mês de março 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, os seguintes conselheiros: Iris Lenz Ziani, Angela Iser, Clari Mattes, Guiomar 
Menes Alves  Araujo, Gabriela Macedo Ferreira, Luís Carlos Souza, Fabiana Borowsky e 
Vanice Inês B. Finkler. O presidente deu início a reunião, quando a secretária  fez a leitura 
da ata anterior. Iris repassou um convite sobre Cinema Acessível com o tema 
“Saneamento Básico” que ocorrerá em Caxias do Sul e sugere que o COMPEDE possa 
estar solicitando via e-mail o evento para o município. Luiz relata uma sessão de cinema 
que ocorreu em Santa Cruz do Sul para autista e seus familiares, que foi muito 
interessante e proveitoso. Foi sugerido convidar o casal Hugo e esposa para relatar uma 
possível visita a uma escola no Rio de Janeiro que trabalha com uma proposta 
diferenciada com autistas. Conselheiros debatem em estratégias para sensibilizar 
familiares de autistas a participarem das Reuniões da Associação Luz Azul, já que é um 
momento muito importante de trocas, de aprendizado e de fortalecimento. Fabiana 
comenta sobre um movimento de usuários do CAPS de Vera Cruz em criar uma 
associação e de que não é tão simples e o quão necessário o envolvimento das PCDS e 
seus familiares nos processos de participação e mobilização. Iris sugere que seja 
implantada uma associação com grupos temáticos (tipos de deficiência). É comentado 
novamente sobre os blocos de multas fictícias que são distribuídos pelo CREFITO: é 
sugerido fazer uma matéria na imprensa local sobre essas multas educativas bem como 
realizar parcerias com entidades ( Interact, ACISA, etc). Foi retomada a discussão sobre a 
importância em realizar um levantamento das PCDS no município, já que os dados do 
IBGE de 2010 são muito amplos e não identificam as localidades das pessoas com 
deficiência. Foi sugerido montar um pequeno formulário que poderá ser aplicados pela 
rede de atendimento e pelas agentes comunitárias de saúde. Fabiana fala da questão da 
sua dificuldade em participar do COEPEDE e que Elisa está em licença gestante. Sera 
encaminhado ao COEPEDE a substituição da conselheira suplente ELISA SILVEIRA 
CERENTINI por CLARI SILVEIRA MATTE se dá por motivo da Licença gestante de Elisa 
pelos próximos seis meses. Clari irá representar esse Conselho na próxima reunião no 
Estado. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião. E para constar, eu, Gabriela 
Macedo Ferreira, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pela 
presidente e demais conselheiros presentes. Vera Cruz, 16 de março de 2016 
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