Ata número 19
Ata da décima nona 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 Desenvolvimento Social:
TITULAR: Gisele Gomes Paz, SUPLENTE: Gerusa dos Santos; Secretaria de Infra
Estrutura Urbana e Rural- TITULAR: José Augusto Gonçalves Espindola, Secretaria de
Indústria e Comércio, Turismo e Trabalho: TITULAR: Claúdia Valéria Peres Peroni;
UNIPAMPA: TITULAR: Vanderlei Folmer; Apasur- TITULAR: Gládis Almeida,
APAE- Asoc. Pais e Amigos dos Excepcionais – TITULAR: Cátia Regiane Flores
Fernandes; Centro de Equoterapia Fidélis TITULAR – Giovana Velasquez; CREA TITULAR: Edi Grafolin; AASF Associação dos Autistas sem Fronteiras- TITULAR:
Dilza Dorneles. Ausentes:SEMED, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria Municipal
de Saúde, GTAE- Grupo de Trabalho Amor Especial, Centro de Equoterapia Fidelis,
Associação dos Autistas Sem Fronteira. VISITANTES:Leandro Jung Sanchotene,
Gilmar Ribeiro Freitas, Edison Nelci Machado, Paulo Lang, Lucia Andréia Fagundes,
Tamborena, Maria Medianeira. 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- Assuntos relacionados diretamente ao Conselho e ação dos
Conselheiros- em aberto para a próxima reunião; 3 –Curso de Libras via Conselho
(organizar data e local)- pauta em aberto, recebimento de correspondência da Feneis
informando valores do Curso Básico de Libras; 4 – 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; 5 – Elaboração relatório sobre fórum da FADERS – montar comissão
para elaboração do documento; 6 –Relatório da reunião pública sobre inclusão e
acessibilidade- será elaborado na mesma comissão que fará sobre o Fórum da FADERS;
7 – Organizar comissão para a Conferência Municipal Anual – comissão formada pelos
Conselheiros Vanderlei (Unipampa), Claúdia (Semude), Gládis (Apasur), Professora
Medianeira, Edi (CREA); Giovana (Equoterapia) – Conselheiros debateram sobre o
tema, a Conferência é bianual, demanda: ver assuntos relacionados nas conferências
estaduais e federais, conforme calendário do CONADE; 8 – Reunião Pública sobre BPC
com a participação da responsável técnica do INSS, Adriana Ribeiro – convidada não se
compareceu a reunião, enviar ofício para INSS para marcar nova data. 9- Eventos
alusivos ao Maio Amarelo/2017 em parceria com a SEGTRAM – Leandro
(SEGTRAM) explanou sobre o evento alusivo ao Maio Amarelo, evento dentro da
Semana de Prevenção à Acidentes de Trânsito. Será organizada uma Caminhada pela
paz no trânsito em parceria entre o Conselho-Prefeitura-Secretaria, o tema da
Caminhada será Caminhada da Inclusão Social pela Paz no Trânsito, onde ficou
definido a elaboração de cartazes e busca de parcerias para o evento, com a participação
dos CFCs, Polícia Federal, escolas e entidades que atendem pessoas com deficiência. O
dia da Caminhada será no dia 26/05/17 às 15 hrs. B – Assuntos gerais. Conselheiros
debateram sobre uma maior fiscalização nas questões de acessibilidade e a problemática
encontrada nas escolas em relação ao ensino para as PCDs. Esta fiscalização será para
conhecer melhor a realidade da cidade, na questão das dificuldades de acesso ao ensino,

saúde e mobilidade urbana. Como também mais formação para os Conselheiros sobre
diversos temas. Vanderlei (Unipampa) deu a sugestão de convidar a Presidente do
Conselho Municipal de Educação para uma palestra aos Conselheiros sobre a realidade
da inclusão nas escolas e o trabalho do Conselho Municipal de Educação. Ficou em
aberto o agendamento com a Presidente do referido Conselho a sra Mirian. 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.

