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Às quatorze horas e trinta minutos do dia onze de abril do ano de dois mil e 1 

vinte e dois reuniram-se através do link https://meet.google.com/yuz-rvrd-dws 2 

os membros deste conselho com a presença de nove titulares e três suplentes. 3 

Com a palavra o Presidente, Marcos Augusto da Silva Bento, desejou Boa Tarde 4 

a todos e iniciou a reunião ordinária, iniciou-se a reunião com a aprovação 5 

da Ata da reunião anterior, sendo apontado algumas alterações realizadas 6 

imediatamente e foi aprovada, após foi informado aos Conselheiros que a 7 

Secretaria de Educação respondeu ao Ofício e que foram reiterados os Ofícios 8 

da Secretaria de Mobilidade e Esportes, os quais não responderam ainda aos 9 

questionamentos do Conselho.Segui-se então para as pautas falando sobre o 10 

Relatório de Vistoria na Rodoviária que foi aprovado pelos Conselheiros para 11 

envio ao Ministério público. Em seguida foi realizado alguns questionamentos 12 

referente ao adesivo nos ônibus intermunicipais e decidido pelos conselheiros 13 

pelo envio de Ofício questionando sobre os ônibus que possui adesivo de 14 

acessibilidade, porém não tem acessibilidade. Seguindo para a segunda pauta 15 

do dia, Definição das Comissões de fiscalização, fica definido uma Comissão 16 

para alterar o Regimento Interno do Conselho a fim de que possam incluir os 17 

suplentes nas Comissões, bem como alterar demais itens que se julgarem 18 

necessários. Ao final da reunião foi questionado ao Conselheiro Marcos da 19 

Secretaria de Mobilidade sobre o acesso na Avenida Urbano Marcondes e sobre 20 

as calçadas.O Presidente agradece a todos encerrando assim a reunião as 21 

dezesseis horas e vinte minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada 22 

por mim, Sheyla Ruas, que secretariei esta reunião, junto ao Presidente 23 

Marcos e pelos demais membros.  24 

Lista de Presença: Google Forms, link:  25 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd29LzHEMFF5LmT6V13oQTYmMAkGU26 
U4Gixcf6Iy2DKi9Imj3A/viewform?usp=sf_link 27 

https://meet.google.com/yuz-rvrd-dws
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd29LzHEMFF5LmT6V13oQTYmMAkGUU4Gixcf6Iy2DKi9Imj3A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd29LzHEMFF5LmT6V13oQTYmMAkGUU4Gixcf6Iy2DKi9Imj3A/viewform?usp=sf_link
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