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 32
Ata da trigésima segunda reunião ordinária do COMPEDE – Conselho Municipal dos Direitos das
Pessoas com Deficiência, da cidade de Uruguaiana/RS, realizada no dia oito de março de dois mil e
dezoito, às quinze horas, na Biblioteca Pública Municipal, com a presença dos seguintes
Conselheiros: SEDESH-TITULAR: Gisele Paz, SEMED: TITULAR: Kátia Machado, SUPLENTE:
Kaue Fructtos Garcia, SEMIUR-SUPLENTE: Rudimar Sanches da Silva, Secretaria de SaúdeTITULAR: Bruna Brum Rott, Apasur- TITULAR: Gládis Almeida, AADUR-TITULAR: Tânia
Costa, CREA: TITULAR- Edi Grafolin: Associação dos Autistas sem Fronteira- SUPLENTE:
Dilza Dornelles, Centro de Equoterapia FIDELIS- SUPLENTE: Giovana Velasques . Ausentes:
SEMUDE, SMELC, UNIPAMPA, GTAE. 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- ficou definido que o Conselho irá conversar com o Secretário Elton para organização
do cadastramento no bairro e de conversar com os representantes dos Bairros; 4- Prestação de
contas das atividades de 2017- pauta para a próxima reunião; 5- Aprovação minuta de lei para a
criação do Fundo Municipal do COMPEDE – foram analisados todos os itens pelos Conselheiros.
Sra Rosana tirou todas as dúvidas dos Conselheiros, explicou sobre a nova lei que rege os
Convênios e como é o procedimento. Falou da capacitação que foi realizada para os Conselheiros
do COMDICAU e outros Conselhos. Sugestionou algumas alterações. Foram feitos alguns
questionamentos sobre o fundo e seu funcionamento, como é feito a prestação de contas e
gerenciamento do mesmo. B- ASSUNTOS GERAIS: entrega de uma lembrança para cada mulher
presente em alusão ao dia Internacional da Mulher. 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.

