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 50 - dia 19/02/19
Ata da quinquagésima reunião ordinária do COMPEDE – Conselho Municipal dos Direitos das
Pessoas com Deficiência, da cidade de Uruguaiana/RS, realizada no dia dezenove de fevereiro de
dois mil e dezenove, às quinze horas, na Biblioteca Pública Municipal, com a presença dos
seguintes Conselheiros: SEDESH : Titular: Gisele Paz; SEMED: Titular: Kátia Karina Machado
SMS: Titular: Rosane Rodrigues de Souza; SEMUDE: Titular: João Carlos Sosa; Apasur- Gládis
Almeida, APAE – Associação de Amigos dos Excepcionais: Titular: Liége da Silva Batista,
Suplente: Simone Paulo Murilo. Ausentes: SEMIUR, SEMUDE, SMELC, Unipampa, Centro de
Equoterapia Fidelis, CREA, AASF, Getae. Coordenadora: Jaqueline do Amaral Saltz . Visitantes:
Elto Vinicius Nicolas da Rocha, Irani Coelho Fernandes, Paulo Roberto Minhos 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 em Outubro/18 – pauta para a
próxima reunião. 4 – Comissões – composição e definir trabalhos conforme regimento interno
– pauta para a próxima reunião. 5 – Denúncia referente a falta de material adaptado para
alunos com deficiência- pauta para a próxima reunião. 6 – Gratuidades e Rodam – CID e
formulário: Gládis (Apasur) fez breve relato sobre o que está ocorrendo, encaminhamento para a
próxima reunião. 7 – Evento com o MPT(Ministério Público do Trabalho) – Gládis (Apasur)
iniciou sua fala ao Secretário Elto, relatando as dificuldades encontradas pelo Conselho, na
realização dos trabalhos, como a falta de apoio, falta de recursos e ausência dos Conselheiros.
Secretário Elton relatou as dificuldades que a Secretaria tem enfrentado, com a diminuição dos
repasses para a área da Ação Social, e coloca a Secretaria a disposição do Conselho, auxiliando no
que for necessário. Para o evento, a SEDESH dará todo o suporte para a realização do evento,
auxiliará na divulgação. Conselheira Rosane falou da importância do trabalho em equipe, em
conjunto com a Secretaria para melhorar o serviço prestado por parte deste Conselho. . 8 –
Organização do Calendário de atividades do ano – pauta para a próxima reunião. 9 – Dia da
Síndrome de Down –atividade: Gládis (Apasur) convidou os presentes para a atividade que terá
no dia 21/03/19 para as pessoas com Down na 10º CRE, uma palestra com a educadora Amália
Igiski. 10 – Dia Internacional do Autismo – dia 02/04/19 – Haverá um debate no dia 02/04/19, na
Câmara Municipal, promovido pela ONG Caminho Azul Grupo de Pais de Autistas, sobre o TEA,
com profissionais da educação e da Saúde, familiares e pessoas com TEA, sobre a Inclusão do
Autista na sociedade. 11 – Solicitação de documentação referente aos atendimentos aos alunos
com deficiência em todas as escolas – pauta para a próxima reunião. B-Assuntos Gerais: não
houve quórum. Gládis (Apasur) e Jaqueline Saltz irão oficiar as entidades ausentes e solicitar
inclusão de novas entidades e secretarias ao Conselho. 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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