
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência,  realizada às dezoito horas do dia 12 de março, ano de dois mil e vinte na

Sede da Casa dos Conselhos,  situada na Rua Doutor  Cândido,  26,  Centro,  Pará  de

Minas.  Justificativas:   Rousane  (  SME),  Samuel  Lopes  (  Cultura),  Renata  Spindola

(SMADS), João Marcus  Patrício ( APAE - Trabalhadores) .Iniciamos a reunião com a

leitura da Ata mês de Fevereiro de 2020, aprovada e assinada por todos os presentes.

Presidente Alexandre apresentou a arte da camisa ,, passará por algumas modificações,

deverá ser apresentada novamente, serão confeccionadas e usadas pelos conselheiros

no dia  da  2º  Conferencia  Municipal  da  Pessoa com Deficiência,  aprovado por  todos.

Conferencia  Municipal  da  Pessoa  com  Deficiência  ,  evento  de  âmbito  estadual,  que

deverão  ser  realizado  até  30  de  abril  de  2020,  TEMA:  “Cenário  Atual  e  futuro  na

Implementação dos Direitos da Pessoa com Deficiência” - sub tema: “Construindo um

Brasil mais Incluso”: apresentado o modelo de Decreto, Resolução 01/2020 Conselho da

Pessoa com Deficiência e o Regimento Interno conforme modelo SEDESE (Documento

Orientador).  Formado  Comissão  Organizadora  para  a  2ª  Conferencia  Municipal  da

Pessoa com Deficiência de Pará de Minas: Áglia Campolina, Renata Spindola e Sandra

Regina  Melo ( pode público);  Kátia Regina Bernades, Lecyandro Antônio Amormino e

João Marcus Patrício ( sociedade civil). Conselheira Katia Regina ficará responsável em

agendar o auditório central da FAPAM, e 5 (cinco) salas para o trabalho em grupo (  eixos

temáticos). , aguardando a conformação da data. Presidente Alexandre ficará responsável

na  coordenação  dos  eixos  (  indicar  profissionais  para  cada  eixo.,  disse  que  Daniel

Barbosa ficará responsável por um dos eixos, e quanto a data estaremos  aguardando o

retorno do Deputado Eduardo Barbosa. Reforcei que a Conferencia é responsabilidade do

Conselho, sendo assim preciso da participação de todos os conselheiros. Informes:  e-

mail recebido: Élida Graciele ( conselheira suplente SRE: agradece o carinho com que foi

recebido no Conselho  e disse que foi muito válido, está se afastando, o setor pedagógico

do SRE está se reestruturando e dividindo os trabalhos, sua substituta será   Ana Paula.

Nada mais a tratar, eu Áglia Leitão lavrei a presente Ata, que será lida e se aprovada

assinada por todos os presentes.


