Ata número 18
Ata da décima oitava reunião ordinária de COMPEDE – Conselho Municipal dos
Direitos das Pessoas com Deficiência, da cidade de Uruguaiana/RS, realizada no dia
onze de abril de dois mil e dezessete, ás quinze horas, na Biblioteca Pública Municipal,
com a presença dos seguintes Conselheiros: Secretaria de Infra Estrutura Urbana e
Rural- TITULAR: José Augusto Gonçalves Espindola, Apasur- TITULAR: Gládis
Almeida, ADDUR-TITULAR- Tânia Gonçalves da Costa- SUPLENTE: Rosa Maria de
Moraes Gulherme, APAE- Asoc. Pais e Amigos dos Excepcionais – TITULAR: Cátia
Regiane Flores Fernandes. Ausentes: SEDESH, SEMED, SEMUDE, Secretaria de
Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Saúde, Unipampa, GTAE- Grupo de Trabalho
Amor Especial, Centro de Equoterapia Fidelis, Associação dos Autistas Sem Fronteira.
VISITANTES: Elza de Souza Lemos(INSS). Aberta a sessão, deu-se início a ordem da
pauta do dia, foram analisados os seguintes itens: PARA EXAME E
DELIBERAÇÃO:A) 1 – Leitura da ata anterior; 2- Ofício da Secretaria de Saúde,
resposta enviada ao Conselho, sobre falta de medicamentos e fraldas; 3 – Assuntos
relacionados diretamente ao Conselho e ação dos Conselheiros; 4 –Curso de Libras via
Conselho (organizar data e local); ão dos Conselheiros; 4 –Curso de Libras via
Conselho (organizar data e local); 5 – Entrega documentação das entidades participantes
do Conselho (ata de fundação, ata da Diretoria, estatuto), conforme regimento e
resolução nº6; 6 – Elaboração relatório sobre fórum da FADERS; 7 –Relatório da
reunião pública sobre inclusão e acessibilidade; 8 – Organizar comissão para a
Conferência Municipal Anual; 9- Eventos alusivos ao Maio Amarelo/2017 em parceria
com a SEGTRAM. B – Assuntos gerais. Como não teve quórum em mais uma reunião,
não teve a pauta do dia. Conselheiros fizeram diversas perguntas a visitante Elza sobre a
concessão de benefícios e sanar dúvidas a respeito do assunto. A mesma falou do
interesse em fazer uma reunião pública sobre o tema Benefício de Prestação Continuada
(BPC) em parceria com o Conselho, ficando agendado para a próxima reunião a visita
da responsável técnica Adriana Ribeiro. Nada mais a tratar, às 16:00 hrs, deu por
encerrada a reunião, da qual eu, Gládis Almeida, Presidente do COMPEDE, lavrei a
presente ata, depois de lida e aprovada, será subscrita por mim e pelos Conselheiros
presentes.

