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Às quatorze horas e trinta e seis minutos do dia três de outubro do ano de 1 

dois mil e vinte e dois reuniram-se através do link https://meet.google.com/dop-jstg-2 

kxn os membros deste conselho com a presença de quatro titulares e três 3 

suplentes. Com a palavra o Presidente, Marcos Augusto da Silva Bento, desejou 4 

Boa Tarde a todos e iniciou a reunião ordinária, passamos para aprovação da 5 

Ata da reunião ordinária de 05/09/2022, sendo a mesma aprovada. Passamos a 6 

primeira pauta do dia Carteirinhas para os membros do Conselho, como o 7 

Conselheiro que solicitou a pauta, não estava presente, a mesma ficará para 8 

discussão na próxima reunião; segunda pauta do dia, obras públicas, foi 9 

apresentadas fotos pela Conselheira Rosangela das calçadas do Centro 10 

Histórico e ficou definido um Oficio solicitando reunião com o Sr. Prefeito 11 

para apresentarmos as fotos e deliberarmos sobre a acessibilidade da cidade e 12 

retomar a conversa sobre a criação do Departamento da pessoa com deficiência; 13 

terceira pauta do dia, regimento interno e comissões, fica definido que todas 14 

as vezes que for necessário uma vistoria decidiremos em reunião a comissão 15 

que executará. Por ultimo fica definido que referente ao Regimento a 16 

conselheira Sheyla conversará com a Coordenadora de Conselhos Daniele e 17 

informará no grupo aos demais conselheiros as informações recebidas. Ficou 18 

definido como pauta para a próxima: 1- reunião carteirinha para membros do 19 

Conselho Municipal da pessoa com Deficiência; Após as tratativas e nada mais 20 

a se informar, O Presidente agradece a todos encerrando assim a reunião, 21 

lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim, Sheyla Ruas, que 22 

secretariei esta reunião, junto ao Presidente Marcos e pelos demais membros. 23 

Lista de Presença: Google Forms, link: 24 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL0o3r1441nELMCZezc5vK2BDd_WVA-25 

Rs76UG3M0g6UgpUUw/viewform?usp=sf_link 26 
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