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 40
Ata da quadragésima reunião ordinária do COMPEDE – Conselho Municipal dos Direitos das
Pessoas com Deficiência, da cidade de Uruguaiana/RS, realizada no dia doze de junho de dois mil e
dezoito, às quinze horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, com a presença dos seguintes
Conselheiros: SEDESH-TITULAR: Gisele Paz; SEMED: TITULAR: Kátia Karina Figueiredo
Mahcado; SEMIUR: Titular: Rudimar Sanches da Silva; SMS: TITULAR: Bruna Brum Rott,
SUPLENTE: Rosane Rodrigues de Souza; Apasur- TITULAR: Gládis Almeida, AADUR:
SUPLENTE: Rosa Maria Guilherme; GTAE: SUPLENTE: Adão Auri Assunção Lopes, AASF:
Suplente: Dilza Dorneles. Ausentes: SMELC, SEMUDE, Unipampa, CREA, Centro de Equoterapia
Fidélis, UNIPAMPA. Visitante: Maria Medianeira. Aberta a reunião, 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- 2 – Cadastramento das
pessoas com deficiência-próxima reunião. 3- Cadastramento das pessoas com deficiência- ficou
definido para Setembro/18, nos dias 24 a 28 de Setembro e 01 à 05 de Outubro/18, será realizado
junto a Secretaria de Saúde, enviar ofício solicitando apoio e um local para ser realizado o
cadastramento. 4- Organização das atividades para 2018 – definido em outra reunião; 5 – Denúncia
sobre atendimento da Rodam – a denúncia seria feita pela Conselheira Giovana, a mesma não
compareceu novamente a reunião; 6 – Ativar Comissão de Fiscalização – escolas – ficou definida a
comissão com os seguintes Conselheiros: Edi(CREA), Giovana(Equoterapia), Gládis(Apasur)
Rudimar(SEMIUR), Dilza (AASF), reunião preparatória dia 14/06/18, ás 15 hrs, na Biblioteca; 7Denúncia sobre recusa das vagas de PCDS nas escolas –Gládis(Apasur) relatou a recusa de vaga em
uma escola estadual para um menino com autismo, segundo informado pela diretora da Escola para
a Presidente que para autista somente uma vaga por turma, segundo a diretora foi esta a orientação
recebida pela Mantenedora. Gládis(Apasur) fez o relato do atendimento realizado a esta criança que
se encontra atualmente aos cuidados do CACAU. Ressaltou que ainda temos uma inclusão fictícia,
onde as leis não são cumpridas em sua totalidade. Rosane(SMS) explanou sobre o tema, e das
dificuldades que tem que ser transpostas no quesito inclusão, tanto na área material, pessoal e
pedagógica. A carência de profissionais, em número insuficiente, para realizar os diversos
atendimentos necessários; 8- Falta de monitor e intérprete de Libras nas escolas – Gládis(Apasur)
relatou as dificuldades encontradas com a falta de intérpretes para os surdos, de pessoas
qualificadas para atende-los e em número insuficiente para atendimento, falou sobre o Projeto que é
realizado na ONG Caminho Azul, na capacitação de pessoas para atender os surdos. ; 9- Reunião
Pública – dia 20/06/18, na Câmara Municipal de Vereadores – convite para os Conselheiros
participarem da reunião, que será realizada na Câmara, onde será exposto todas as dificuldades
encontradas pelas PCDs e possível solução após o encontro ; 10- Falta de Medicamentos e Fraldas –
foi informado aos Conselheiros que ainda não foi sanado o problema das fraldas. A Presidente do
Conselho já esteve conversando junto à Secretaria de Governo, com o Secretário Paulo Fossari para
sanar esta situação; 11 – Sobre fiscalização do TCE junto aos Conselhos – Gládis (Apasur) falou
sobre uma correspondência que recebeu informando sobre as fiscalizações que serão realizadas ao
Conselhos Municipais. Os Conselheiros debateram o assunto e que fosse averiguado as informações
recebidas junto ao TCE. B- Assuntos Gerais. 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.

