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Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, na sede da casa da Casa
dos Conselhos, localizada na Rua Inácio soares de Pádua, nº 58, Villa Vagas, as quatorze
horas, foi realizada a reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, estando presentes os conselheiro titulares: Islane Silva de Souza,
representante da Associação de Familiares e Amigos da Pessoa Com Deficiência AFAPED, Maria Renilde Cardoso Machado, representante do Conselho Municipal de
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, Maria Cristina Astori Guimarães Amaral,
representante da Associação Pestalozzi Teixeira de Freitas, Tadeu Mageste da Silva,
representante do Lar dos Idosos São Francisco de Assis, Lauro Negreiros, representante da
Grupo de Apoio ao Paciente Oncológico - GAPO, Mateus Padilha Guerra, representante da
Ordem dos Advogados do Brasil seção Teixeira de Freitas, Guilhermina Elisa Bessa da
Costa, Representante da Universidade do Estado da Bahia - UNEB Campus X, Josinaldo
Cruz, representante da Secretaria Municipal de Segurança Com Cidadania, Fabrina Silva
Lima Guimarães representante da Associação Educacional e Assistencial Levanta-te,
Jamille de Sousa Santana, representante da Secretaria Municipal de Administração e
Antonio Jorge da Silva Correia como secretário Ad hoc. PAUTA: Eleição da nova mesa
diretora, após primeira chamada às quatorze horas e onze minutos não obtendo quórum
qualificado foi realizada a segunda chamada dando início a reunião. Após a vice presidente
relatar a importância de reestrutura o conselho como primeiro passo elegendo a nova mesa
diretora nesta reunião. Todos concordaram. Após a fala foi colocada chapa da mesa diretora
composta de Guilhermina Elisa Bessa da Costa, Representante da Universidade do Estado
da Bahia Campus X como presidente, Maria Cristina Astori Guimarães Amaral,
representante da Associação Pestalozzi como vice presidente e Fabrina Silva Lima
Guimarães representante da Associação Educacional e Assistencial Levanta-te como
secretária executiva. Após votação, todos concordaram, dando posse a nova diretoria. A
presidente falou sobre a importância e do compromisso de todos e todas na construção e
reestruturação do conselho e que esse momento é único, mas, sem o compromisso coletivo
ele se torna inócuo, mas com o comprometimento de todos conseguiremos construir um
local privilegiado de debate e construção de políticas públicas voltada à pessoa com
deficiência. Todos aprovaram. Foi decidido que a próxima reunião está marcada para o dia
vinte sete de maio do corrente no mesmo local, às 14h. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada, e eu Antonio Jorge da Silva Correia, na qualidade de secretário Ad
hoc lavrei a presente ata, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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