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Ata nº 57 - dia 13/08/19
Ata da quinquagésima sétima reunião ordinária do COMPEDE – Conselho Municipal dos Direitos
das Pessoas com Deficiência, da cidade de Uruguaiana/RS, realizada no dia treze de agosto de dois
mil e dezenove, às quinze horas, na Biblioteca Pública Municipal, com a presença dos seguintes
Conselheiros: SEDESH: Titular: Gisele Paz SEMED: Suplente: Kaue Fructos Garcia; SEMIUR:
Titular: Rudimar Sanches; SMS: Titular: Fábio Fuques Scola; APASUR: Titular: Gládis Almeida;
ADDUR: Titular: Rosa Maria Gulherme, Suplente: Willian Jorge; APAE: Titular: Liege da Silva
Batista. AASF: Titular: Maria Aparecida Dornelles. Ausentes: SMELC, SEMUDE, UNIPAMPA,
Centro de Equoterapia Fidelis, CREA, Getae. Coordenadora: Jaqueline do Amaral Saltz. 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- Afastamento da Conselheira
Gládis Almeida - Conselheira Gládis informa que não se ausentará mais a pedido da
Coordenadora Jaqueline Saltz, devido a situação em que se encontra o Conselho, com falta de
quórum e entidades impossibilita nova eleição. 3 – Comissões – composição e definir trabalhos
conforme regimento interno – pauta para a próxima reunião.; 4 – Saída do GTAE – nova
entidade para participar do Conselho – Presidente informa aos demais Conselheiros o
recebimento do ofício da entidade GTAE, solicitando sua saída deste Conselho. Foi apresentado a
entidade Caminho Azul para substituir esta entidade, sendo realizada uma votação, num total de 14
entidades/secretarias compondo este Conselho, o resultado da votação foi 8 votos favoráveis a
inclusão de uma nova entidade no Conselho, tendo 6 entidade/secretarias ausentes, sendo aprovado
pela maioria; 5- Questão da higiene nos alunos com deficiência nas escolas – relatado aos
Conselheiros presentes a questão da higiene nas escolas, relacionadas a pessoa com deficiência.
Conselheira Gládis explicou que é previsto em lei que o monitor realize a troca de fraldas nestes
alunos. Conselheiro Kaue relatou as dificuldades encontradas nas escolas referentes a esta questão.
Conselheira Maria Aparecida falou que esta função cabe aos pais das crianças, devido ser uam
questão bem particular, necessitando de uma atenção diferenciada. Conselheira Liege expôs sobre
as questões trabalhistas que a entidade APAE teve relacionado a esta questão. Deliberado que seja
enviado ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Educação um documento solicitando quais são as
medidas que estão sendo tomadas em relação à este assunto. 6- Questão dos estagiáriosqualificação: Conselheira Gládis expôs aos Conselheiros presentes a sua preocupação em relação a
qualificação dos estagiários, recebeu alguns relatos de estagiários e mães que falam das dificuldades
encontradas nas escolas quanto a esta questão. Conselheiro Kaue falou sobre esta questão, sobre a
dificuldade de realizarem seu trabalho. Aprovado pelo Conselho o envio de um documento
solicitando informações das capacitações que estão sendo realizadas no Município quanto esta
questão; 7- Definição da programação da Semana Municipal das Pessoas com DeficiênciaAgosto/19- Definida que a programação será das entidades AADUR e APAE, onde o Conselho
realizará a divulgação dos eventos, ficando os Conselheiros convidados a participar dos eventos.8 –
Denúncia sobre a questão da Libras – Profissionais sem qualificação – SENAC e Exattus –
Conselheira Gládis relatou que recebeu denúncias de profissionais não habilitados ministrando
aulas de libras no SENAC e na Exattus. Deliberado pelos Conselheiros e aprovado o envio de um
ofício solicitando maiores informações sobre a formação deste profissionais, de acordo com o
Decreto 5626. 9 – Convite para a Plenária na Câmara – referente a Semana da PCD –
Informado aos Conselheiros presentes o convite recebido para apresentar o trabalho realizado pelo
Conselho e a programação da Semana Municipal das PCDs. O Conselho será representado pela
Conselheira Liege. 10- Indicação de um suplente para compor o COTRAMU(Conselho de
Transporte) - a Presidente solicitou a indicação de um representante do Conselho para substituir a
suplente Giovana no Cotramu, devido a mesma ter ido residir em outro estado. Indicado o
Conselheiro Willian para ocupar a vaga de suplente no Cotramu. B-Assuntos Gerais: foi
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deliberado novamente sobre a questão do quórum, sendo solicitado o envio de ofício para as
entidades faltantes solicitando uma definição por parte das mesmas. 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 Secretário do Conselho.

________________________________
Gládis Dal Prá Nunes Almeida
Presidente Conselho

____________________________
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Secretário Conselho

