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 Ata de nº 62. Ata da Reunião do Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência de Morrinhos – Goiás. Realizada aos três dias do 

mês de abril de dois mil e dezenove, as 09horas, na Sala dos Conselhos no Centro 

Administrativo de Morrinhos. O Conselho se reúne com o objetivo de com o objetivo de 

finalizar a análise e aprovar o Plano de Ação e Aplicação referente ao período de 2019 à 

2020 e analisar correspondências e deliberações do conselho. A Presidente do Conselho 

Maria Madalena começou a reunião agradecendo a presença de todos e deu início a pauta 

revisando o plano de ação e aplicação, foram feitas algumas mudanças neste. O Conselho 

resolve deliberar aprovação do Plano de Ação e Aplicação referente ao período de 2019 à 

2020. A Presidente do Conselho que também é Diretora da Escola Municipal Alice Ferreira 

do Carmo apresentou uma lista de pedidos da Escola, um deles é a disponibilização de 

cadeiras de rodas, cadeiras higiênicas e andadores, foi sugerido que os Conselheiros 

conversassem com o Secretário de Saúde para fazer parceria com o CRER. A Conselheira 

Waleska Paula pediu para que a Secretaria Executiva do Conselho confeccione ofícios para 

serem encaminhados aos Conselheiros que não estão comparecendo às reuniões.  O 

Seminário foi agendado para o mês de setembro e ficou decidido que na próxima reunião 

será formada a comissão. Foi sugerido alterar as comissões de trabalho do Conselho. Eu 

Cristiane Teixeira Lima, Secretária Executiva do Conselho, dato e assino a presente ata que 

será assinada pela Presidente Maria Madalena da Silva, e que os conselheiros presentes e 

demais participantes da reunião assinaram a frequência que estará em anexo a ata: 

Claudionora Rodrigues de Menezes, Francisca Bertodo da Silva, Laura Garcia Brito, Maria 

Madalena da Silva, Vera Helena Alves de Brito, Viviane de Oliveira Silva e Waleska Paula 

de Almeida Resende Barbosa. Morrinhos 03 de abril de 2019. 

 

  


