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Ata nº 01/2022
Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 9:00, na sala de reuniões,
na Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, sito à Rua Rio Grande do Sul, nº 210,
reuniu-se ordinariamente o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência para deliberar
sobre os seguintes assuntos: leitura da Ata anterior; aprovação do Calendário de reuniões para
o ano de 2022; Capacitação para profissionais referente Transtorno de Espectro Autista –
TEA; eleição da nova diretoria do CMPD e assuntos gerais. A presidente Alice Werner
cumprimentou a todos com as boas vindas. O Secretario Executivo Bruno procedeu a leitura
da Ata nº 05/2021 que foi aprovada. Discutiu-se referente ao processo de licitação para a
capacitação sobre autismo, sendo que a empresa vencedora foi “Aline Piassa de Oliveira e
CIA LTDA ME, sendo que foi elaborado cronograma para o desenvolvimento da referida
capacitação, e em contato com a representante da empresa ganhadora, estão sendo tratados os
aspectos de como será desenvolvida a capacitação. Também, foi eleita a nova diretoria do
CMPD, sendo que, conforme o Regimento Interno e a Lei de criação do Conselho nº
2.071/2015, estabelece a alternância na presidência deste Conselho e a presidente era
representante não governamental, agora elegeu-se uma representante governamental, sendo:
Presidente – Angela Maria Franquim Menegassi; Vice-presidente – Iara de Souza Gnoatto;
Secretaria – Sabrina Borges. Esta diretoria possui mandato de três. Foram realizados os
agradecimentos à Presidente Alice Werner que pelo período em que esteve a frente do CMPD
foi muito ativa. Sem mais nada a ser tratado, encerra-se a presente Ata nº 01/2022.

Alice Werner
Presidente
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