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Aos vinte e um dias do mês de novembro do corrente ano realizou-se nas 

dependências da Casa dos Conselhos a reunião ordinária do Conselho Municipal da 

Pessoa com Deficiência. Sr. Presidente inicia a reunião na segunda chamada com a 

leitura da ata da reunião anterior em 10\10\2022 pela Sra. Lara com posterior 

assinatura da mesma. Sr. Presidente convida Sra. Sônia para conversar conosco e 

informar sobre as características e funcionamento do Centro Dia. Sra. Sônia junto à 

psicóloga do Centro Dia, Sra. Janaina apresentam a trajetória histórica da instituição, 

público alvo, suporte às famílias dos usuários do serviço, corpo técnico, projetos e 

atividades. Conselheiros e convidados tiram dúvidas sobre o serviço. Presidente 

agradece e dá sequência convidando Sra. Adriana para falar sobre audiodescrição e 

sobre o workshop no próximo mês. Sra. Adriana começa realizando a própria 

audiodescrição e dá continuidade a sua fala explicando sobre a temática  ao encontro 

que irá conversar sobre audiodescrição. Na fala dos membros da diretoria Sr. 

Presidente convida Sra. Julia para falar sobre o 15º Encontro de Educação Inclusiva. 

Sra. Júlia agradece e conta um pouco de como foi, o formato e participantes. Sr. 

Novelli agradece o comprometimento de todos em não postar nos grupos do 

Conselho postagens de cunho político e coloca a importância do ofício direcionado à 

secretaria de saúde ser encaminhada ainda esse ano. Sr. Presidente sinaliza 

possibilidades e coloca divulgação do COMPED e  amplitude que tem tomado de 

forma positiva. Sr. Novelli sugere que seja convidado o secretário de Obras Públicas 

(SEOP) com vistas a discutir demandas da comunidade PcD pertinentes ao setor e 

também reitera a necessidade de ações direcionadas á frequência irregular de 

conselheiros. A esse respeito Presidente informa que fará contato no privado dos 

conselheiros e\ou enviará e-mail solicitando justificativa das ausências. O Sr. Flavio 

convida os participantes à festa da ADPG. Presidente encerra reunião. 

 



 

 

 

 

 

 

1.  Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 

2. Apresentação Sra. Sônia e Sra. Janaina - Centro Dia 

3. Apresentação sobre audiodescrição pela audiodescritora Adriana 

4. Fala dos membros da diretoria 

5. Assuntos gerais 

 


