
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal  de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência , realizada no dia 08 (oito) do mês de março de 2021 ás 18
horas  na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social,  mantendo  o  distanciamento  e  uso  de  álcool  gel.  Justificaram  ausência  :
Ivanilson Eleutério e Maria Stela Lino ( Educação), Sandra Regina Melo e Elídia
Silva  (SRE),  Raissa  Freire  (Cultura)  e  Renata  Spindula  (SMADS).  Iniciamos  a
reunião dando boas vindas aos novos conselheiros. Conselheira Áglia passa a palavra
ao conselheiro Alexandre , despendido de seu cargo de presidente e reforça que a
escolha do presidente para Gestão 2021/2024 deverá ser do Poder Público conforme
Regimento Interno – Capitulo V – 4º  ( alternância dessas representações em cada
mandato).  Primeiramente  houve  a  eleição  do  vice  presidente:  Candidato  Rodrigo
Capanema  de  Oliveira  (  Grupo   Semeando  o  Bem),  e  João  Marcus  Patrício  de
Oliveira ( APAE); cada candidato se pronunciou, em seguida  feita a votação (voto
secreto): 4 votos para o candidato Rodrigo Capanema e 10 votos para o candidato
João Marcus, eleito vice presidente. Samuel Lopes da Silva ( Secretaria de Cultura),
manifestou sua candidatura ao cargo de presidente, aceito por unanimidade.  Mesa
Diretora Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência -
Gestão  2021/2024: Presidente:  Samuel  Lopes  da  Silva;  Vice  presidente:  João
Marcus  Patrício  de  Oliveira,  1º  Secretário: Lecyandro  Antônio  Amormino;  2º
Secretário: Rodrigo Capanema de Oliveira. Calendário de reuniões ano 2021: na  2ª
quinta feira de cada  mês ás 18 horas , podendo haver alterações quanto na data,
horário e local; aprovado por todos. Comissões Temáticas, apresentado ao CMDDPD
conforme Resolução  nº  02/2021,  sendo  aprovado  por  todos   As  comissões  serão
formadas  conforme Regimento Interno  Art. 15º ( capítulo V). Secretario Lecyando
Antônio,  lembou  sobre  a  confecção  das  camisas  para  o  CMDDPD,  deverá  ser
apresentada  e  aprovada  pelo  conselho  (  tecido,  modelo,   cor,  logo),  conselheiro
Gustavo  Henrique ficou de enviar no grupo alguns modelos  e valor das camisas.
Informes:  conselheiro  João  Marcus  repassou  algumas  solicitações  ao  CMDDPD,
primeiramente serão analisadas pela comissão Temática  (Direitos da Pessoa com
Deficiência)  onde serão apresentadas na próxima reunião.  Nada mais a tratar,  eu
Áglia Campolina, lavrei a presente Ata, que será enviada ao grupo do CMDDPD, que
deverá  ser  lida  por  todos  e  se  aprovada  será  assinada  por  mim  e  por  todos  os
presentes.


