
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/09/2017. 

Ata nº 06/17 
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No dia cinco do mês de setembro de dois mil e dezessete, na sede do 
COMPEDE localizada na Cel. Gomes Machado, 259, 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); Marcia Pereira da Silva 
(Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social); Veronilda 
Maria Silva Trindade (Representante da Secretaria Municipal de Assistência 
Social); 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); Guilherme Luiz 
Mourão Ornellas (Representante da Secretaria de Ações Estratégicas e 
Ciências e Tecnologias); Simone Regina de Melo Capella (Técnico atuante no 
segmento das pessoas com deficiências); Gustavo de Figueiredo M. Vilella 
(Niterói, Transporte e Trânsito – NitTrans); Ademir de Carvalho Diz (Entidade 
atuante na área da deficiência física – motora). Justificada a falta dos 
conselheiros: Lucienne de Oliveira Jesus Souza, Simone Regina de Melo 
Capella e Vanessa Andressa Abreu. A reunião foi convocada na forma da lei 
e teve a seguinte pauta, leitura e aprovação da Ata nº 5/17, revisão da Lei 
2513/2007 em Consonância da Legislação vigente/2ª etapa, apresentação da 
LDO da Assistência Social exercício 2018, informes e assuntos gerais. Com 
a palavra a Sra Presidente solicitou a proposta de inversão de pauta, 
enquanto aguardava a presença dos conselheiros para formação de quórum. 
Iniciamos a reunião pelos informes: a Conselheira Cinthya informou que foi 
convidada pela OAB/RJ rua Marechal Câmara 171 sl 401, para compor a 
mesa de abertura, em atenção ao Dia de Luta da pessoa com deficiência, dia 
21/09 às 9:30h cujo tema seria alteração da lei de cotas e suas consequências 
em função das reformas previstas. Com a palavra o conselheiro Gustavo 
visitou o estacionamento rotativo localizado na  Avenida Quintino Bocaiuva, 
em frente aos restaurantes Mocelin e Nói, onde há vagas destinadas para 
pessoas idosas e com deficiências, com limites de horários que visam garantir 
o fluxo da via. Gustavo e os presentes sugeriram encaminhar às 
competências municipais da área, sugestão para que as devidas vagas sejam 
transferidas para as ruas Aimorés e Timbiras, viabilizando a acessibilidade 
necessária.   Em seguida já com o quórum formado foi apresentado a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) da Assistência Social/Exercício 2018 para ser 
apreciada o que resultou na formação da Comissão Especial para analisar o 
objetivo dos programas com foco na pessoa com deficiência, nas diversas 
ações e etapas, dentro de um escopo especifico de maneira qualitativa e 
transversal. Participarão da Comissão, os Conselheiros Gildete-Cinthya; 
Liara-Simone; Arlete-Gustavo; Ademir e Denise SASDH. Devido ao adiantado 
da hora, as atas 05 e 06/2017, serão enviadas por email e referendadas na 
reunião de outubro. A Comissão Especial deverá se reunir na 2ª quinzena do 

mês de setembro onde deverá ser programado um evento de luta da pessoa com 
deficiência. 
Lavro a presente ata que vai assinada por mim, Andrea Heloísa do Nascimento, 



secretária do COMPEDE e pela presidente Srª Arlette Ângelo Maria Teixeira do 
COMPEDE.  
       
 
______________                                                                     _________________ 
      Secretaria                                                                                   Presidente 
 
 
 
 
 
 
      

 


