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Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se, na Câmara de 

Vereadores, situada na Av. Nestor Frederico Henn, 1580, às 18 horas, para reunião ordinária do 

COMPEDE e audiência pública onde estiveram presentes os seguintes conselheiros: Clari 

Teresinha Mattes,  Luiz Carlos Souza, Aline Marga Petry, Angela Iser, Silvia Terezinha Rauber,  

Michelini Katiani Rech, Gabriela Ferreira; Vanice Ines Finkler,  Fabiana Borowsky e Iris Lenz 

Ziani  e Neri Goeks do Gabinete do prefeito. O presidente Luiz Carlos saudou os presentes e 

prosseguindo fez leitura do Edital de Chamamento Público nº 001/2017 que o Conselho 

Municipal da Pessoa Com Deficiência no uso das suas atribuições legais, conforme determina a 

Lei nº 3580, de 21 de junho de 2011, Convoca para Audiência Pública no dia 19 de Abril de 

2017, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Vera Cruz com o objetivo de reduzir os 

representantes no COMPEDE e apresentar as políticas públicas e os serviços existentes no 

município de Vera Cruz referente às pessoas com deficiência. Prosseguindo Iris colocou que a 

proposta para alteração do número de Conselheiros dos atuais 16 membros representantes com 

seus suplentes passaria a compor o COMPEDE 12 membros representantes com suplentes da 

seguinte forma 6 representantes do governo sendo 01(um) sendo obrigatório um representante 

das políticas públicas da Assistência Social, 01(um) Secretária da Educação, 01(um) Secretaria 

da Saúde, 01 (um) das Escolas públicas, 02(dois) de outros setores do governo e 06 (seis) 

representantes da organização civil com seus respectivos membros suplentes, sendo 01 (um) 

representante de Pessoa com Deficiência; 02 (um) representantes de pais ou responsáveis de 

Pessoa com Deficiência; 02 (dois) representantes de entidade diversas com ações voltadas para 

pessoas com Deficiência;  01 (um) representante de entidade representativa da terceira idade e/ou 

de idosos. Prosseguindo foram sanadas as dúvidas  e os questionamentos e o presidente coloca 

em votação. Foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Será encaminhada a solicitação de 

alteração da legislação ao gabinete para dar andamento aos devidos procedimentos. Na sequência 

o Conselheiro e Presidente Luiz relatou da fundação da ADAE (Associação Dos Amigos 

Especiais) no dia 04 de fevereiro de 2017 com objetivos de Construir um Centro de Convivência 

para pessoas com deficiência, e muitos outros objetivos. Na oportunidade convidou a todos para 

participar de um almoço beneficente que ocorrerá no dia 13 de maio 2017.  Iris relata da 

importância da associação para o atendimento das pessoas com necessidades deficiência do 

município e sente-se emocionada por ser um trabalho que já vem sendo realizado a longo tempo 

e de muita importância para comunidade. Prosseguindo Michele relata a participação do evento 

em Porto Alegre, mas com o adiantado da hora fica para a continuidade do relato para a próxima 

reunião. Nada mais a tratar e com o adiantado da hora o presidente encerrou a audiência pública 

agradecendo a presença de todos. E para constar, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada 

será assinada pelo presidente e demais Conselheiros presentes, Vera Cruz, 19 de abril 2017.  
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