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DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

NTA DA REUNIÃO EM 23 DE MARÇODE2.018

PRESIDENTE:
o Mega

“Aos 29 dias do mêsde março reuniu-se a Comissãode Direitos das Pessoas Portadoras

de Deficiênei

MARMITA vice-presidente, e MAURÍCIO VILA ABRANCHES, membro.
composta pelos vereadores: LUCIANO MEGA presidente, ADAUTO

Às 16:32 horas, abertaa reuniãoo vereador Luciano Mega cumprimentou os presentes e

iniciou falando sobre as metas da Comissão para os próximos meses.

Usou seu tempo para tratar do que já foi feito é para determinar os dias « horários das.

reuniões da Comissão neste ano. Estando tudo concluido passou para a pautado dia

Os vereadores trataramdo Projetode Lei que reestrutura a organização do COMPIDE

apresentandosu sobre comoo mesmo deveria ser modificado. Para repensar os termos

da propo:

apresentadas que visamdar maior representatividade a certos entes, visando pegar emprestado
raapresentada, o vereador Luciano Mega começou falando das emendas por ele

o conhecimento técnico de especialistas em áreasdiversas.

O vereador Adauto Marmita faloude modo sucinto sobre a necessidade de requerer ao

Executivo Municipal a retirada do Projeto de Lei Complementar 11/18. Pois o mesmo está em

a com respeito à questões cruciais, do atendimento aos necessitados e seus anseios.

Os vereadores dee araramque emabril se reunirão como Dr. Ramon Lopes Neto.

Promotor da Intânia e Juventude, que abraçou a causadascrianças com deficiência, junto com

a Comissão.

Os debates pro esuiram em tornodos termosdo próximo edital para a contratação de

“vans no município de Ribeirão Preto, destinadas ao transporte de crianças e adolescentes com

necessidades especiais.
E

abril de 2018 as09:30 horas nasede do COMPIDD emRibeiro Preto.

ENIO MONdou
ou acertado entre Os presentes que a próxima discussão será realizada nodia 05 de
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horas foi encerrada u reunião, da qual, para constar. lavrou-se à presente ata que
lidae aprovada será assinada“LA

MAURÍCIO VILA ABRANCHES
Membro


