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 nº 47 - dia 13/11/18
Ata da quadragésima sétima reunião ordinária do COMPEDE – Conselho Municipal dos Direitos
das Pessoas com Deficiência, da cidade de Uruguaiana/RS, realizada no dia treze de novembro de
dois mil e dezoito, às quinze horas, na Biblioteca Pública Municipal, com a presença dos seguintes
Conselheiros: SEDESH - Gisele Paz; SEMED: Kátia Karina Figueiredo Machado; SEMIUR:
RUdimar Sanches da Silva; Apasur- Gládis Almeida, AADUR: Rosa Maria Guilherme; APAE –
Associação de Amigos dos Excepcioanais: Titular: Liége da Silva Batista, Suplente: Simone
Paulo Murilo; Ausentes: SMS, SEMUDE, SMELC, Unipampa, Centro de Equoterapia Fidelis,
CREA, AASF, Getae. 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- 3 – Denúncia de atendimento do SAMU para
com as pessoas com deficiência – Gládis (Apasur) relatou aos presentes a dificuldade de
atendimento para seu filho autista por parte do Samu. 4 – Cadastramento das Pessoas com
Deficiência em Outubro/18 – foi relatado aos presentes os fatos ocorridos durante a realização do
cadastramento e por não ter quórum, encaminhamentos para a próxima reunião. 5 – Comissões –
composição e definir trabalhos conforme regimento interno – pauta para a próxima reunião. 6Sugestão para roda de conversa – foi sugerida e aprovada a data de 30/10/18 e o local Biblioteca
Pública, o tema será sobre INCLUSÃO, o evento será a partir das 18:30, enviar convite para
autoridades. Foi dado a sugestão de realizar minicursos pelo Conselho sobre diversos temas, que
será discutido em outra reunião. 7- Fiscalização de escolas – pauta para a próxima reunião.8 –
Convite ao Secretário Ricardo San Pedro a respeito de informações sobre notícias na mídia
sobre o passe livre: enviar ofício convidando-o para participar da próxima reunião. 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 pelo Secretária do Conselho.
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