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 37
Ata da trigésima sétima reunião ordinária do COMPEDE – Conselho Municipal dos Direitos das
Pessoas com Deficiência, da cidade de Uruguaiana/RS, realizada no dia dezessete de abril de dois
mil e dezoito, às quinze horas, na Biblioteca Pública Municipal, com a presença dos seguintes
Conselheiros: SEDESH-TITULAR: Gisele Paz, SEMED: TITULAR – Kátya Karina Figueiredo
Machado, SEMIUR-SUPLENTE: Rudimar Sanches da Silva, SEMUDE: TITULAR – João Carlos
Sosa;SMELC: Titular: Fernando Bilhalva; SMS: TITULAR: Sílvio Gonçalves;
ApasurTITULAR: Gládis Almeida, APAE: TITULAR: Cátia Regiane Flores Fernandes; CREA:
TITULAR- Edi Grafolin; ASSF: SUPLENTE: Dilza Dorneles; Centro de Equoterapia Fidelis:
SUPLENTE: Giovana Velasques..Ausentes: AADUR, GTAE UNIPAMPA. Visitantes: Ana Paula
DA Silva Félix. 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 – Cadastramento das pessoas com deficiência-será feita por
zoneamento nos centro comunitários, aos sábados à tarde, a divulgação será pelo facebook, solicitar
apoio da Secretaria de Ação Social, e realizar reunião antes do evento. Foi criada uma comissão
pelos seguintes Conselheiros – Gládis, Gisele, Cátia, Mariele, Giovana, Rudimar e Edi. Ficando
agendada reunião para a próxima semana, na quinta-feira.. 4- Organização das atividades para
2018-as atividades que serão realizadas em 2018: cadastramentos, conscientização nas escolas, a
eleição no início de julho.; 5- Prestação de contas das atividades de 2017- pauta para a próxima
reunião; 6- Aprovação minuta de lei para a criação do Fundo Municipal do COMPEDE –
Conselheiros debateram sobre os fatos ocorridos na última reunião, deixando claro para todos que
está sendo gerando atrasos no trabalho do Conselho, e que seria votado, pois ainda passará por
análise da Progen e da Câmara de Vereadores antes da aprovação final. APAE se manifestou,
dizendo que não concorda com alguns termos da nova lei e com a inclusão de novas entidades ao
Conselho. Foi realizada votação por artigo, o resultado é o seguinte: artigo primeiro – 10 a favor e
um contra; artigo segundo: unânime; artigo terceiro: unânime; Artigo quarto: unânime; Artigo
quinta: unânime; artigo sexto: unânime; artigo sétimo: unânime; Artigo oitavo: unânime; Artigo
nono: unânime; Artigo dez: 10 a favor e 1 contra; Artigo onze: Unânime; Artigo doze: unânime;
Artigo treze: Unânime; Artigo catorze: unânime; Artigo quinze: unânime; Artigo dezesseis:
unânime; Artigo dezessete: Unânime; Artigo dezoito: unânime; Artigo dezenove: unânime; Artigo
vinte: unânime. Conselheira Cátia(Apae) retirou-se da reunião por motivos de ordem familiar e o
Conselheiro Caio retirou-se antes do término da reunião, ficando registrado em ata 7- Ativar a
Comissão de Fiscalização – escolas: foi decidido que será realizado uma campanha de
conscientização nas escolas, mediante agendamento prévio, sendo montado uma comissão com os
seguintes Conselheiros: Gládis, Dilza, Giovana e Edi. 8- Rodízio de atendimento fonaudiológico a
cada 6 meses e depois outra turma da mesma forma e assim sucessivamente. Ficou decidido que
será enviado ofício de solicitação de esclarecimentos sobre os fatos e convite para a Secretária de
Saúde participar da próxima reunião. 9 – Cadastros com CPF de outras pessoas para a concessão
das fraldas, impedindo do familiar realizar cadastro para a retirada dos mesmos e o acesso ao
serviço. Foi decidido solicitar informações ao setor para a enfermeira Elaine. 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.

