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 Ata de nº 63. Ata da Reunião do Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência de Morrinhos – Goiás. Realizada aos oito dias do mês de maio de dois 

mil e dezenove, as 09horas, na Sala dos Conselhos no Centro Administrativo de Morrinhos.         

O Conselho se reúne com o objetivo de analisar correspondências e deliberações do conselho.                   

No início da reunião a conselheira Waleska Paula pediu para que fosse feita a leitura do regimento 

interno para esclarecer todas as dúvidas relacionadas a frequência e comprometimento dos 

conselheiros do Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, foi feita a leitura do art 5º do regimento interno “Será substituído o conselheiro titular e 

suplente, o membro que renunciar, ou não comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 

(cinco) intercaladas no ano, salvo se a ausência ocorrer por motivo de força maior, justificada por 

escrito ao Conselho.” Os Conselheiros presentes pediram então para a secretaria executiva do 

conselho entrar em contato com os Conselheiros que se encaixam na situação prevista no art 5º,  

informar a atual situação e pedir uma posição. A Secretaria Executiva do Conselho informou a 

necessidade de montar a comissão para o II Seminário Regional em Comemoração ao Dia Nacional 

da Pessoa com Deficiência e dar início ao projeto; O Conselho resolve deliberar aprovação para 

formação da Comissão para planejamento do II Seminário Regional em Comemoração ao Dia 

Nacional da Pessoa com Deficiência em Morrinhos. COMPOSIÇÃO: Débora Cristina de Souza 

Alexandre; Francisca Bertodo da Silva; Maria Tereza Ferreira Vilela; Ruth Corcelli de Oliveira 

Barbosa; Silviânia Severino da Silva Pereira; Vera Helena Alves de Brito; Waleska Paula de 

Almeida Resende. A Conselheira Waleska Paula pediu a ajuda de todos na sugestão dos temas das 

palestras e palestrantes. Os conselheiros decidiram que o seminário acontecerá no dia 19 de 

setembro com a palestra magna na parte da manha e as demais palestras a tarde com o local ainda a 

definir. Eu Cristiane Teixeira Lima, Secretária Executiva do Conselho, dato e assino a presente ata 

que será assinada pela Vice-Presidente Vera Helena Alves de Brito, e que os conselheiros presentes 

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

Rodrigues de Menezes, Débora Cristina de Souza Alexandre, Divina A. Costa,  Francisca Bertodo 

da Silva, Juliana Borges Amaral, Maik Farias Campos, Maria Tereza Ferreira Vilela, Silviânia 

Severino Silva Fernandes,  Viviane de Oliveira Silva e Waleska Paula de Almeida Resende 

Barbosa. Morrinhos 08 de maio de 2019.  


