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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE PRAIA 
GRANDE, COMPED-PG REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 15:30H, NA CASA DOS 
CONSELHOS DE PRAIA GRANDE, RUA XAVANTES, 51 – TUPI - PRAIA GRANDE -SP  
 

 “Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, foi realizada a reunião 
ordinária dos membros do conselho do COMPED – PG, para tratar da seguinte pauta: 1. Formatar as 
atividades 2018, 2. Eleger a diretoria executiva do COMPED-PG, 3. Calendário de reuniões e 4. 
informes. Abrindo os trabalhos, às quinze horas e quarenta e cinco minutos, a reunião contou com a 
presença dos conselheiros Joilson Marcondes Alves, Antônio José Silva, Mario José Mendonça, 
Rosangela Tobias de Oliveira, Mario José Mendonça e Maria Rosemar da Silva representando  as 
Pessoas com Deficiência, Giselda Amélia Teodora representando  a SEDUC - Secretaria de Educação, 
Lucimara Patrícia Patti representando a SESAP - Secretaria Saúde Pública e Daniela Eiko Itani 
representando a SEEL – Secretaria de Esporte e Lazer e o Sr. Washington Kenede Miranda, participando como 

ouvinte conforme lista de presença anexa a esta Ata. O Sr. Joilson presidente iniciou a reunião 
agradecendo a presença de todos. O presidente explanou a todos os presentes algumas propostas 
para este ano de 2018 conforme a pauta 1. Formatar as atividades 2018, que são: Estudos sobre as 
legislações que rege o Programa do Governo do Estado de São Paulo, o Praia Acessível, acompanhar os 
órgãos da justiça, com o objetivo de orientar  e sanar, quais queres  equívocos perante as decisões 
judiciais, com relação as pessoas com deficiências que os procuram. Quais as atribuições de um 
conselheiro, empregabilidade e aposentadoria especial, e benefícios do governo que atenda a pessoa 
com deficiência. Logo após a discussão do item 1 da  pauta,  o item 2, Eleger a diretoria executiva do 
COMPED-PG, foi discutido e efetuado a eleição dos cargos vagos, vice-presidente do conselho, 1º 
secretário e 2º  secretário. A eleição foi aberta e os eleitos foram: Lucimara Patrícia Patti, assumindo o 
cargo de vice-presidente, Rosangela Tobias de Oliveira, assumiu o cargo de 1ª secretária e Antônio José 
Silva assumiu o cargo de 2º segundo secretário. O terceiro item da pauta foi discutido e com o 
consenso de todos os presentes, as reuniões do COMPED-PG acontecerão as 15h00min todas as 
segundas segundas-feiras de cada mês finalizando os trabalhos deste conselho no mês de dezembro 
de 2018 na Casa dos Conselhos de Praia Grande, Rua Xavantes, 51 – Tupi - Praia Grande-SP. Ao final, 
contemplando o item 4 da pauta que trata dos Informes, foram relatados pelo  presidente  Joilson que 
informou a todos da reportagem do programa ORDEM DO DIA com o tema ACESSIBILIDADE NO LAZER 
da TV Cultura de São Paulo, com um material muito rico com relação ao lazer das pessoas com 
deficiência e com um dado muito importante para nossa cidade. Praia Grande é a segunda cidade com 
melhor acessibilidade. A próxima reunião ordinária dos Conselheiros do COMPED-PG será no dia 12 de 
março de 2018 as 15h00min na Casa dos Conselhos de Praia Grande, Rua Xavantes, 51 – Tupi - Praia 
Grande –SP. Não tendo nada mais a ser tratado nesta reunião o presidente agradeceu a presença de 
todos e às 17h32min h deu por encerrada a reunião ordinária do COMPED – PG.       
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