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

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

ordinária do COMPEDE, contando com as seguintes presenças: Luiz Carlos Souza, Michele 

Katiani Rech, Cássio Luiz Fernandes de Oliveira  e sua suplente Fabiana Borowsky, Vanice Inês 

Baumgarten Finkler, Cladir Zuegue Zimmer, Angela Iser, Elisa Silveira Cerentini, Adeline Garcia 

suplente de Tanise Etges e Marcelo Oscar da Silva, e Iris Lenz Ziani para auxiliar na parte da 

secretaria executiva do conselho. Inicialmente o presidente, Luiz Carlos Souza, saudou os 

presentes e solicitou a secretaria Vanice fazer a leitura da ata. Foi lida a ata anterior e aprovada 

por unanimidade pelos conselheiros presentes. O presidente Luiz solicitou permissão para ser 

primeiro discutido um fato e após seguir a pauta. Todos concordam. Luis relata que no Facebook 

está sendo veiculada uma foto de um PcD, que é incapaz, de forma irônica com a questão do 

Fura Fila. E  como o COMPEDE - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, tem por finalidade principal a proteção e garantia dos direitos das pessoas com 

deficiência, vê com muita preocupação que em várias situações sendo noticiado nos meios 

virtuais, Facebook o uso de pessoas com deficiência de forma depreciativa. Após o relato de 

Luis, alguns conselheiros mencionam que em outras oportunidades já foram ridicularizados um 

senhor e uma senhora que toma banho nas torneiras que ficam nas vias públicas através de um 

vídeo. Os conselheiros chegaram a conclusão que isso não deve continuar e é necessário tomar 

algumas providências. Chegando a conclusão que irão relatar o fato a Promotora, para que possa 

ser tomadas as devidas providências, pois senão cada vez mais as pessoas viralizan as pessoas 

com deficiência e ou pessoas incapazes. Será solicitado que seja tomada uma ação enérgica e 

definitiva, no intuito de coibir e punir a atividade dessas pessoas. É fundamental que a sociedade, 

pelas suas instancias, seja protegida no seu elemento mais básico: a pessoa com deficiência. E o 

COMPEDE se colocará a disposição da Promotoria e estarão atentos e firmes no propósito de 

contribuir com todas as investigações e diligências no sentido de acabar com essa situação, e a 

mesma não venha a se repetir. Prosseguindo Michele falou que Luiz fez uma visita ao CAPS 

para ver a possibilidade do atendimento com um profissional de Libras  mas a mesma não possui 

horário vago para atendimento. Fabiana colocou que tem a FADERS para tentar algum 

profissional para atendimento. Michele relata que já existem varias demandas aguardando por 

atendimento e que haveria um deficiente auditivo na delegacia e nenhum profissional que 

pudesse auxiliar no atendimento. Após Fabiana colocou que havia um projeto na UNISC do 

inovasus que tinha como integrantes da Secretaria  Municipal de Saúde do município, ela e   

Inadjara e que no Fórum Permanente serão apresentados relatos de experiências do trabalho 

sobre os PCDs no município. Prosseguindo, Fabiana apresentou um texto escrito por ela, a ser 

encaminhado no Projeto INOVASUS, onde relata os avanços da política pública referente aos 

PcDs em Vera Cruz e a mesma pede sugestões para finalizar o mesmo. Ela aproveitou o 

momento e relatou o que vem a ser o Projeto Inovasus. Prosseguindo foi relato de um curso da 

FADERS sobre atendimento multiprofissional para capturar equipes e também de políticas 

públicas. O Plano de Ação do COMPEDE, ficando para que todos os conselheiros leem  e se 

aprova na próxima reunião. E a programação da Semana de PcDs cada um vê nos seus 

respectivos serviços e entidades sugestões de atividades, para construir a programação e tragam 

para a próxima reunião. Ao adiantado da hora, ficou definido para a próxima reunião os retornos 
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do diagnóstico de pessoas com deficiência auditiva, sugestões para a programação da Semana de 
PcDs, e a elaboração do Plano de Ação 2018. Foi pensado também e fiscalizar as obras para ver 

se estão adequadas ao projeto e as normas básicas de acessibilidade para as pessoas com 

deficiência. Nada mais a tratar, o presidente encerrou a reunião e para constar, eu, Vanice Inês 

Baumgarten Finkler, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo presidente 

e demais conselheiros presentes, Vera Cruz, 18 de abril de 2018. 


