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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE PRAIA 
GRANDE, COMPED-PG REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15:00H, NA CASA DOS 
CONSELHOS DE PRAIA GRANDE, RUA XAVANTES, 51 – TUPI - PRAIA GRANDE -SP  
 

 “Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, foi realizada a reunião extraordinária dos 
membros do conselho do COMPED – PG, para tratar da seguinte pauta: 1.Representação do conselho 
em outros conselhos, 2. Emprego apoiado, 3.Demada de ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS - OPM. 
Abrindo os trabalhos, às quinze horas e quinze minutos, a reunião contou com a presença dos 
conselheiros Joilson Marcondes Alves, Rosangela Tobias de Oliveira 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, conforme lista de presença anexa 
a esta Ata. O presidente Joilson iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. O presidente 
explanou a todos os presentes sobre a participação do COMPED-PG nos outros conselhos da cidade e 
informou a importância da participação nos conselhos os quais já temos cadeira, uma delas é o 
Conselho da educação. O presidente ainda lembrou que, todos os demais conselhos, de alguma forma 
sempre há questões que permeia a pessoa com deficiência no município, seja na educação, esporte, 
saúde, lazer, habitação, cultura, transporte, emprego, assistência social e entre outros. A conselheira 
Maria Rosemar da Silva, e também uma das coordenadoras do projeto emprego apoiado na região, 
explicou a funcionalidade do projeto em algumas cidades da região e ver a possibilidade da 
implantação do projeto em Praia Grande. O último item da pauta sobre a demanda da OPM, resultou 
em elaboração de um ofício para ser entregue ao secretário de saúde de Praia Grande com o intuito de 
solicitar uma reunião com o representante da pasta e explicar a situação das OPM na cidade. A 
próxima reunião ordinária do COMPED-PG será no dia 14 de maio de 2018 as 15:00h 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 17h32 min. deu por encerrada 
a reunião ordinária do COMPED – PG.       
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