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Aos dez dias do mês de outubro 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 cinco 

representantes e os convida junto aos visitantes para um café coletivo que contou 

com a colaboração dos convidados e visitantes. Após confraternização e com a 

chegada de outros conselheiros e convidados iniciou a reunião agradecendo a 

presença de todos e convidando para posteriores reuniões. Sra. Julia faz a leitura da 

ata da reunião anterior em 12\09\2022. Presidente convida Sra. Julia Ribeiro para 

falar sobre a Coordenadoria de Educação Especial e Inclusiva que abre a fala 

agradecendo o convite. Sra. Julia versa sobre a estrutura da rede de ensino de Praia 

Grande e informa a estrutura da coordenadoria na rede, público alvo, serviços de 

aporte e suporte desde o momento do laudo e\ou matrícula, o suporte tecnológico ao 

serviço pedagógico, como funciona a interlocução dos envolvidos na vida educacional 

do aluno, profissionais de apoio escolar, formação e encontros, educação especial e 

convida membros do conselho a participar do 15º Encontro de Educação Inclusiva 

que irá acontecer ao final do presente mês. Coloca que estamos em um cenário em 

que sempre é possível melhorar, entretanto o trabalho é bastante consistente no 

sentido de assegurar ao aluno com deficiência que todas as suas necessidades 

estejam sendo contempladas, que a equipe esteja pronta para atendê-lo e que a 

família tenha também suporte para garantir melhor desenvolvimento dos alunos. 

Encerra e abre para perguntas, colocações e sugestões. Conselheiros e convidados 

apresentam questionamentos que são respondidos por Sra. Julia. Presidente solicita 

aos convidados que compartilhem um pouco dos seus fazeres, entretanto a discussão 

e apontamentos evoluíram e não houve tempo para apresentações que ficaram para 

uma próxima oportunidade. Presidente dá seguimento à reunião com a fala da 

diretoria e coloca as ações em que o COMPED tem executado e reuniões e eventos 



externos em que tem participado. Coloca a presença na Câmara Municipal no evento 

do setembro azul (comunidade surda) e evento “setembro verde” no centro sócio 

terapêutico em celebração ao dia da pessoa com deficiência. Em assuntos gerais Sr. 

Novelli coloca a importância de não vincular mídias de conotação política nos grupos 

e sobre o ofício à saúde, este último será feito segunda-feira próxima em reunião 

agendada na SEDUC. Coloca também sobre inclusão de membros no grupo de 

whatsapp “amigos do conselho”. Na ocasião os membros assinaram a atas anteriores 

do livro de atas aberto pelo Sr. presidente. Também foi gravado vídeos de 

apresentação dos conselheiros que será postado na página do COMPED PG no 

instagran.  Presidente encerra a reunião. 

 

 

 

 

 

 

1. Leitura e aprovação da ata da reunião de 12\09\2022; 

2. Fala da Diretoria; 

3. Apresentação da chefe da Coordenadoria de Educação Especial e Inclusiva, 

Sra. Julia Ribeiro; e,  

4. Assuntos gerais. 

  


