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ATA 67/2017 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se, na Sala 

dos conselhos Vera Cruz, RS, situada na Av. Nestor Frederico Henn, 1645, às 18 horas, para 

Assembleia de escolha dos membros representantes da sociedade civil e reunião ordinária do 

COMPEDE, contando com as seguintes presenças: Michele Katiani Rech, Vanice Inês 

Baumgarten Finkler, Fabiana Borowsky, Tanise Etges, Aline Marga Petry, Iris Lenz Ziani, 

Angela Iser, Luiz Carlos Souza, Fábio A. Mueller e Elisa Silveira Cerentini. Inicialmente foi lido 

o edital nº 02/2017 de CHAMAMENTO PÚBLICO. Foi colocado o papel e da importância do 

COMPEDE. Após, esclarecidas todos os questionamentos foi iniciado a escolha dos 

representantes. Na sequencia, os representantes de entidades não governamentais que se 

destinam ao atendimento das pessoas com Deficiência, entre si elegeram os respectivos 

representantes, ficando assim compostos: a) 01 (um) representante de Pessoa com Deficiência: 

não teve representação; b) 02 (um) representantes de pais ou responsáveis de Pessoa com 

Deficiência: Angela Iser  como titular e Fabio Andre Mueller seu suplente e  outro não teve 

representação; c) 02 (dois) representantes de entidade diversas com ações voltadas para pessoas 

com Deficiência: Luiz Carlos Souza, titular, da ADAE (Associação dos amigos especiais Mãos 

Dadas) e não teve representação; d) 01 (um) representante de entidade representativa da terceira 

idade e/ou de idosos. Não teve representação; e) 01(um) representante das escolas públicas da 

área governamental: Elisa Silveira Cerentini como titular e suplente não teve representação. Na 

sequencia forma apresentados os representantes do governo, assim constituídos: Políticas 

Públicas da Assistência Social: Cladir Zuegue Zimmer (titular) e Gabriela Macedo Ferreira 

(suplente); Secretaria Municipal de Educação: Michele Katiani Rech(titular)  e Ediles Lopes de 

Melo (suplente); Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente: Vanice Inês Baumgarten 

Finkler (titular)  e Eduardo Poll (suplente); Dois representantes de Outros Setores do Governo: 

Cássio Luiz Fernandes de Oliveira (titular)  e Fabiana Borowsky (suplente)  e Tanise Etges (titular) 

e Aline Marga Petry (suplente). Prosseguindo, foi iniciada a reunião onde foram tratados os 

seguintes assuntos: A organização do material do COMPEDE para integrar como membro na 

Mesa Redonda 03 sobre " Direitos das Pessoas com Deficiência" no Fórum Nacional de Atenção 

à Pessoa com Deficiência, que está sendo organizado em parceria com a Universidade de Santa 

Cruz do Sul (UNISC), no dia 26/10/2017 das 15h30min às 17 h, onde o presidente Luiz Carlos 

irá participar. Para terminar o material Michele, Fabiana e Iris irão auxiliar em fazer o power 

point. Foi orientado como realizar a inscrição para o respectivo evento. Iris, divulgou alguns dos 

convites recebidos por e-mails, como o Fórum Temático sobre Altas Habilidades/Superdotação 

"Potenciais Humanos que Transformam", a realizar-se no dia 05/10/2017, das 8h às 12h, na 

Câmara de Vereadores de Venâncio Aires. Os conselheiros relataram que seria importante a 

participação de uma pessoa daqui. Sobre o dia D Nacional que acontecerá, no dia 29 de setembro 

junto aos SINE Municipais. A conselheira Ângela, colocou que leu no jornal que não terá no 

município, pois não existe necessidade, conforme leu. As conselheiras representantes do governo 

acharam estranho essa notícia. Demais colocaram que mesmo havendo sempre vagas seria 

importante a adesão e a divulgação para as pessoas terem um olhar mais consciente sobre a 
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questão.  Sobre o Fundo de PcDs, terá reunião no dia 29 de setembro, em POA, às 10h. Os 

conselheiros colocaram que seria importante participar, mas como não tem como ir devido a 

questão financeira, no qual o executivo cortou todas as saídas, ninguém se fará presente. Michele 

informou que a questão do Centro Terapêutico no município está cada vez mais real, relatou que 

bem próximo terá reunião com a comunidade do Bairro Rincão da Serra para o uso da Escola 

Dom Pedro II para este fim. Iris relata o que está previsto no Planejamento Estratégico do Vale 

do Rio Pardo sobre o Centro Terapêutico e centro dias para PcDs. Nada mais a tratar foi 

encerrada a reunião. E para constar, eu, Iris, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será 

assinada pelo presidente e demais Conselheiros presentes, Vera Cruz, 27 de setembro de 2017. 


