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Reunião  Ordinária  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência – Ata nº 01-2021.  

Ata da reunião ordinária do CMDPcD realizada aos quatro dias de janeiro do
ano de 2021 no modo virtual online pela plataforma Google Meet, segundo as
recomendações de isolamento social  pela  pandemia  do COVID-19,  com os
presentes:  Kátia  Rose  (ILA),  Rosangela  Caltabiano  (FEG),  Julio  Mota
(representante  de  movimento  social  FCD),  Marcos  Bento  (representante  da
Secretaria  da  Educação),  Marcos  Aurelio  (representante  da  secretaria  da
segurança e mobilidade urbana), Angelica Correard (APAE), Sheyla Pinto de
Oliveira (representante da secretaria da saúde), Stella Egreja ( representante da
secretaria  municipal  da  justiça  e  cidadania),  Alessandra  P.Binotto
(  representante  de  usuários  da  assistência  social),  Daniel  (representante  da
Secretaria de Assistência Social), Simone (representante de usuários), Patrícia
(representante  da  Secretaria  de  Esporte),  Milton  (representante  da  FEG)  e
Daniele Calheiros (coordenadora da Casa dos Conselhos). Marcos, presidente,
iniciou a reunião acolhendo o colegiado e ouvintes, agradeceu a presença de
todos e passou a palavra para Daniele conduzir a reunião que como pauta única
teve  a  eleição  da  mesa  diretora.  O  conselho  por  unanimidade  optou  pela
recondução por mais  um ano por conta  da pandemia COVID-19, alterando
apenas  a  mesa  diretora.  Abriu-se  a  palavra  para  os  conselheiros  se
candidatarem aos  cargos:  presidente,  vice-presidente,  primeiro  secretário  e
segundo secretário.  Ao cargo de presidente se candidatou o próprio Marcos
Augusto da Silva Bento, para o cargo de vice -presidente foi a Sra. Rosângela
Caltabiano, a primeira secretária a Sra. Simone dos Santos Pereira e o segundo
secretário Sr. Daniel Correa Leite de Oliveira. Sendo unânime a aprovação da
mesa  diretora  formada.  Uma  Resolução  será  publicada.  Ainda  Daniele
disponibilizou o calendário das Reuniões Ordinárias  do ano de 2021. Nada
mais  havendo  a  relatar,  eu  Simone  dos  Santos  Pereira  secretária,  lavrei  a
presente ata que será assinada por mim e pelo presidente,  Marcos Augusto S.
Bento.


