
                                      

 
 

ATA 90/2019 

Aos dezesseis dias do mês de outubro 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, Vanice Inês Baumgarten Finkler, Cladir Zuge 

Zimmer, Luiz Carlos Souza, Angela Iser, Elisa Silveira Cerentini, Ademir Acosto Xavier, Samia 

Nassere suplente de 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. A presidente, Micheli Katiani Rech, saudou os presentes e solicitou a leitura da ata 

89. A ata foi lida e aprovada por unanimidade. Micheli informa aos conselheiros que como é a 

primeira reunião da Gestão, temos que escolher a Diretoria do COMPEDE que é constituída por: 

Presidente; Vice-presidente; Secretário e Vice-secretário. Os conselheiros conversam entre si 

para verificar quem se candidata a ser. Ninguém se candidata, portanto, realizam a votação 

ficando assim constituída a diretoria do COMPEDE: Presidente: Micheli Katiani Rech; Vice-

presidente, Angela Iser; Secretária, Geovana Paulus e Vice-secretária, Cladir Zuge Zimmer. 

Micheli relata que não foi recebido nada a respeito de orientações sobre às conferências. Relatam 

uma denúncia referente ao transporte de uma menina com deficiência, onde o motorista não quis 

levar a mesma porque não tinha o acompanhante junto. Os presentes levantaram os pros e 

contras do passe livre de PcDs no transporte público, tendo o exemplo a menina da comunidade, 

no qual veio uma. Márcio explica como realiza a fiscalização junto ao transporte coletivo. 

Também levantado a questão do transporte clandestino de passageiros que acontece cada vez 

mais e com frequência. Márcio relata que fez o levantamento das pessoas que utilizam o 

transporte coletivo e a empresa informou que nunca ninguém utilizou o transporte e necessitou a 

rampa de acesso do ônibus. Prosseguindo, Marcio relata que quanto as vagas de estacionamento 

para PcDs já está contemplado o número  sugerido pela legislação e quando são utilizados por 

pessoas que não possuem o cartão deve ser feito a denúncia junto a Brigada Militar. 

Conselheiros relatam ao Márcio que há vagas de estacionamento que não estão de acordo pois o 

espaço é muito apertado e ou não tem rampa de acesso. Concluem que há necessidade de uma 

maior conscientização e  educação das pessoas a respeito do trânsito. Márcio diz que na próxima 

reunião trará as respostas de todos os questionamentos feitos. Angela informa e convida a todos 

que gostariam de colaborar no pedágio da ADAE. Luiz e Micheli relatam que seria aconselhável 

falar com a Iris e pedir ajuda do Interact Club de Vera Cruz pois foi de grande valia o auxílio dos 

mesmos na Semana da PcD. Os conselheiros relatam casos e dificuldades enfrentadas pelas 

pessoas com deficiência, principalmente no atendimento de pessoa surda, tendo a necessidade de 

se ter o profissional de interprete de línguas no município, a qual poderia auxiliar em vários 

serviços com horários pré definidos. É questionado quantos surdos há no município. Micheli 

relata sobre as pessoas (crianças) existentes nas escolas municipais e que são atendidos na Escola 

em Santa Cruz do Sul. Os conselheiros definem que em cada reunião irão estudar uma parte do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nada mais a tratar, a presidente, encerrou a reunião e para 

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

presidente, conselheiros e demais presentes. Vera Cruz, 16 de outubro de 2019.  


