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Às quatorze horas e trinta minutos do dia seis de junho do ano de dois mil e 1 

vinte e dois reuniram-se através do link https://meet.google.com/ott-wdkw-ntc os 2 

membros deste conselho com a presença de oito titulares e três suplentes. Com 3 

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

todos e iniciou a reunião ordinária, explicando sobre a ausência da 5 

Secretaria de Educação e apresentou a Sra. Maria Goret Niitsu, representante 6 

do Condomínio, e passou a palavra para a mesma. A Sra. Goret explicou sobre o 7 

funcionamento do Condomínio Saúde e seus convênios, explicou sobre a 8 

acessibilidade aos pacientes com deficiência e disponibilidade de vagas 9 

exclusivas aos mesmos, ficando combinado que enviaria folders com valores 10 

para o e-mail do CMDPcD para divulgação aos Conselheiros e representações. 11 

Como segunda pauta o Conselheiro Julio informa que realizou o curso de RH 12 

ofertado pelo Estado para pessoas com deficiência e ficou muito satisfeito e 13 

feliz com a oportunidade, tanto que iniciou outro curso, agradece a 14 

oportunidade. O Sr. Presidente reforça a necessidade da atualização do 15 

Regimento e pede aos Conselheiros que estão na Comissão para atualização que 16 

se manifestem e iniciem a atualização do mesmo. Conselheira Rosangela coloca 17 

em pauta a resposta da SAEG referente a acessibilidade e sugere uma vistoria 18 

que verificar a veracidade da informação, foi realizada votação e foi unanime 19 

a aprovação de vistoria no local, ficando acordado que enviaremos um Oficio 20 

solicitando a vistoria. Passou-se para aprovação da Ata da reunião ordinária 21 

de 02/05/2022, sendo aprovada por unanimidade. Após as tratativas e nada mais 22 

se informar, O Presidente agradece a todos encerrando assim a reunião as 23 

quinze horas e trinta minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada 24 

por mim, Sheyla Ruas, que secretariei esta reunião, junto ao Presidente 25 

Marcos e pelos demais membros.  26 

Lista de Presença: Google Forms, link:  27 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezNiHG4sQCVESMuZvtIrUsDTa0QNf011tqGclX6pd6Nc28 

dEw/viewform?usp=sf_link 29 
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