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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/03/2017.
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Ata nº 02/17
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No dia sete do mês de março de dois mil e dezessete, na sede do COMPEDE
localizada na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, cento e dezesseis, quarto andar,
sala quatrocentos e três, Centro, Niterói. Iniciou-se a reunião ordinária do
COMPEDE – NITERÓI, com a presença registrada dos conselheiros Arlette Ângelo
Maria Teixeira (Entidade atuante na área de deficiência intelectual – Curso José de
Anchieta); Márcia Pereira da Silva (Representante da Secretaria de Assistência
Social e Direitos Humanos); Liara William Gonçalves (Representante da Secretaria
Municipal de Cultura); Cinthya Pereira da Silva Rodrigues Freitas (Pessoa
representante do segmento da deficiência visual); Lucienne de Oliveira Jesus
Souza (Representante da Secretaria Municipal de Educação); Simone Regina de
Melo Capella (Técnico atuante no segmento das pessoas com deficiências); Andrea
Heloisa do Nascimento (Representante da Secretaria de Assistência Social e
Direitos Humanos); Ademir de Carvalho Diz (Entidade atuante na área da
deficiência física – motora); Wellington do Espirito Santo (Entidade atuante na área
da deficiência física); Ana Paula de Souza Marra (Entidade atuante na área da
deficiência auditiva). A Reunião foi convocada na forma da lei e teve a seguinte
pauta: leitura e aprovação da Ata 01/17; apresentação do Plano de Ação 2017;
atualização da Nominata e das Comissões; evento da OAB/Niterói: Transporte
Público Acessível e a Lei Brasileira da Inclusão; informes e assuntos gerais. A
presidente deu início a reunião, após verificar o quórum previsto no Regimento
Interno às 10:50h. Com a palavra a conselheira Luciene encaminhou a proposta de
iniciar a reunião oferecendo a palavra a Sra. Sheyla Carla Cunha Pimentel,
presente na reunião, que relatou os fatos ocorridos por ela. O Dr. Caio Sousa
sugeriu que o material entregue ao COMPEDE seja encaminhado ao Tribunal de
Ética da OAB/Niterói, para os devidos esclarecimentos e providências.
Prosseguindo, a presidente propôs que o item de assuntos gerais fosse invertido
após a leitura da ata, uma vez que esclareceria os encaminhamentos realizados
em função das deliberações. Proposta aceita pela Plenária. Prosseguindo, a
conselheira Lucienne Souza fez a leitura da ata a qual, após algumas adequações,
foi aprovada. Ainda com a palavra, a conselheira apresentou o Plano de Ação do
COMPEDE para o ano de 2017, sendo aprovado pela Plenária. Como foi proposto,
abordou-se o ponto de assuntos gerais, esclarecendo o expediente enviado e
proposto na reunião, como também os recebidos. O Dr. Caio Sousa esclareceu a
composição da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, da Mulher e da Pessoa com
Deficiência da Câmara Municipal de Niterói: Sr. Andrigo de Carvalho (presidente
licenciado), o Sr. Betinho assumiu a presidência, a Sra. Talíria Petrone (vice) e o Sr.
Renato Cariello (membro). Foram enviados ofícios à SASDH recomendando piso
tátil na Casa dos Conselhos, a ser inaugurada brevemente; às Secretarias, com
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representação no COMPEDE, confirmando ou indicando conselheiros; ao Setor de
Transporte solicitando veículo para visitas de monitoramento e fiscalização de
obras recém-inauguradas observando as normas de acessibilidade; à Sra. Maria
das Graças (sobrenome), arquiteta, para acompanhar a Comissão. O COMPEDE
recebeu apenas o ofício da fundação Municipal de Saúde indicando como
conselheira titular a diretora do CAPS, Sra. Gildete Ferreira, e como suplente a Sra.
Bárbara Rolin, o representante da NITTRANS, Sr. Gustavo Vilella, esteve presente
na reunião sem a indicação oficial. Prosseguindo, a conselheira Lucienne Souza
propôs que fosse enviado um ofício a Coordenadoria de Acessibilidade,
especificamente a Central de Intérpretes, solicitando a presença de um intérprete
da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) na nova Sede dos Conselhos e, ao CMDCA
um ofício solicitando a presença do representante do Conselho Tutelar II para
apresentar o plano de acompanhamento sociofamiliar, referente a denúncia
644388. A Mesa Diretora do Compede esteve presente em três encontros/reuniões
previamente combinados com o conselheiro. Contudo, o mesmo não compareceu
a nenhum desses encontros, não sendo possível, até a presente data, enviar um
relatório de acompanhamento do caso aos órgãos competentes. Quanto ao
próximo ponto de pauta: atualização da Nominata e Comissões, aguardamos a
resposta dos órgãos representantes. O que foi proposto pela Plenária é que sejam
enviados novos ofícios reiterando a solicitação. O Sr. Caio Sousa sugere a
confecção de uma faixa com a logomarca do COMPEDE para utilizar em eventos.
Quanto ao evento na OAB/Niterói, a Comissão de Acessibilidade se reunirá na
próxima terça feira (14/03/2017) às dez horas na SASDH com o setor do Vale Social
para elaborar propostas a serem apresentadas neste evento. Prosseguindo, foram
dados os seguintes informes: indicação de conselheiros representando este
Conselho no evento do Dia Internacional da Mulher onde contaremos com a
presença da conselheira Liara Gonçalves em Niterói no dia 08/03/2017, e do
conselheiro Wellington Santos no Rio de Janeiro (Centro Cultural do Banco do
Brasil), já a conselheira Lucienne Souza participará na feira do Campo de São
Bento, em Niterói, no dia 21/03/2017 para comemorar o dia Internacional da Pessoa
com Síndrome de Down. Reunião encerrada às onze horas e cinquenta e sete
minutos. Lavro a presente ata que vai assinada por mim, Lívia Gomes Curi e pela
presidente Sra. Arlette Ângelo Maria Teixeira.

________________________
Secretaria Ad Hoc

_____________________
Presidente

