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 Ata de nº 65. 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 setembro 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. A 

Secretária Executiva do conselho deu início a reunião agradecendo a presença de todos e informando 

a importância de Solicitar ao CREA um ofício para vistoria da obra. Foi também apresentado pela 

Secretária Executiva do Conselho os projetos: Equoterapia, IF Bicho terapeuta, NASF Doce Vida um 

elo entre a Arte e as Emoções, CREFIM e Escola Municipal de Reabilitação Profª Alice Ferreira do 

Carmo. Foi apresentado os materiais gráficos que já estavam prontos para o II Seminário Regional 

em Comemoração ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência: Autonomia para a Vida, e foi 

ressaltado a importância de distribuírem os cartazes para a divulgação do evento. A Secretária 

Executiva do Conselho sugeriu que cada conselheiro ficasse com uma quantidade para distribuir em 

seu Local de Trabalho e nos demais locais que fossem próximos a eles. Foi informado que o 

conselheiro Paulo de Tárcio iria representar o conselho levando os cartazes para divulgação nas 

cidades vizinhas. A conselheira Waleska informou que todos deviam passar o tamanho de suas 

camisetas para que fossem confeccionadas o mais rápido possível. Foi informado que no dia 11/09 às 

09 horas seria necessário a representação de alguns membros do conselho para fazer a divulgação do 

II Seminário Regional em Comemoração ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência: Autonomia 

para a Vida, na Rádio Integração News FM. 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: Anacele Gomes almeida, Claudionora Rodrigues de Menezes, Francisca Bertodo da 

Silva, Janice Martins Lopes, Lucilene Batista Pena Silva, Maik Farias Campos, Maria Tereza Ferreira 

Vilela, Nilsa abadia da Silva, Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa, Silviânia Severino Silva Fernandes, 

Suelaine Teixeira Peres Souza, Viviane de Oliveira Silva e Waleska Paula de Almeida Resende 

Barbosa. Morrinhos 03 de setembro de 2019.  


