PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
COMPEDE
Lei Municipal 4.356- 03.07.2014

Ata número 22
Ata da vigésima segunda reunião ordinária de COMPEDE – Conselho Municipal dos Direitos das
Pessoas com Deficiência, da cidade de Uruguaiana/RS, realizada no dia onze de julho de dois mil e
dezessete, ás quinze horas, na Biblioteca Pública Municipal, com a presença dos seguintes
Conselheiros: SEMIUR- TITULAR: José Augusto Gonçalves Espindola, Unipampa – TITULAR:
Vanderlei Folmer, Apasur- TITULAR: Gládis Almeida, AADUR- SUPLENTE: Rosa Maria
Guilherme, APAE- Asoc. Pais e Amigos dos Excepcionais – TITULAR: Cátia Regiane Flores
Fernandes; CREA - TITULAR: Edi Grafolin; GTAE- SUPLENTE: Adão Auri Assunção Lopes.
Ausentes: SEDESH, SMELC, SEMED, SEMUDE Secretaria de Saúde, SEMIC, Associação dos
Autistas sem Fronteiras, Centro de Equoterapia Fidelis. 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- Entrega documentação das entidades participantes do Conselho (ata de
fundação, ata da Diretoria, estatuto), conforme regimento e resolução nº6- nem todas as entidades
fizeram a entrega da documentação; 3 – Organizar comissão para a Semana Municipal da Pessoa
com Deficiência (Agosto) – a organização do evento ficou agendado para a próxima terça-feira dia
18/07/17, às 15 hrs, na Biblioteca Pública. AADUR e APAE participarão de algumas atividades,
pois há eventos alusivos a Semana da Pessoa com Deficiência para seus membros nas suas
entidades4 – Nova data do evento “MAIO AMARELO” – Caminhada Inclusiva: devido ao mau
tempo o evento foi transferido.. 5 – Estudo sobre TDAH e DIslexia– transferido para a próxima
reunião. 6- Convidada Mirian (ex-presidente do Conselho Municipal de Educação) - irá falar sobre
a legislação municipal sobre a educação e inclusão – Mirian fez uma explanação sobre as leis
existentes da Educação Especial, e as municipais, a Resolução CME nº 02/16 e Decreto 231/2008.
Ressaltou a importância do conhecimento sobre o tema e o trabalho em coletividade. Explanou
sobre a dificuldade de fiscalização nas escolas municipais e particulares infantis. Deu dicas de como
organizar o trabalho do Conselho. B – Assuntos gerais. Não houve quórum. Nada mais a tratar, às
17:30 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.

