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As quatorze horas do dia seis do mês de março do ano de dois mil e quinze, na 
sede da APAE de Itaperuna, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 131 – Bairro 
Centro, reuniram-se os Conselheiros Maria das Graças Baptista da Silva, 
representante da Secretaria Municipal de Saúde, Jaqueline Verdan Retameiro, 
representante da Secretaria Municipal de Educação, Anne Costa do 
Nascimento, representando a Senhora Loíde Estides Faria, Secretária 
Municipal de Ação Social, Trabalho e Habitação, Roseli Teixeira Gomes de 
Barros, representante da Secretaria Municipal de Administração, Rafael 
Capita Vieira, representante do Centro Sócio Cultural Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima, Gyovana Moraes de Jesus, representante da Associação 
Viver e Rubens de Carvalho, representante da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Itaperuna, para iniciarem os trabalhos de formalização 
do funcionamento do Conselho. Abrindo a reunião, o conselheiro presidente 
da APAE Rubens de Carvalho colocou em liberdade que um dos Conselheiros 
pudessem se dirigir a Deus em oração, e a Conselheira Maria das Graças 
Baptista da Silva a fez e em seguida explicou a todos que a presente reunião 
originou-se a partir de entendimentos efetuados com o Senhora Loíde Estides 
Faria, Secretária Municipal de Ação Social, Trabalho e Habitação, 
oportunidade em que expôs sua preocupação com o atraso no início das ações 
que envolvem as responsabilidades do Conselho.  Na sequencia, solicitou que 
todos preenchessem um Cadastro com os dados pessoais de cada conselheiro 
para que se forme um Banco de Dados. A seguir colocou em pauta que se 
definisse um dia fixo para as reuniões mensais e após discussões, chegou-se 
ao consenso de que as reuniões poderão ocorrer sempre na primeira quarta 
feira de cada mês, às quatorze horas. O Conselheiro Rubens expôs sua 
preocupação quanto à questão da acessibilidade, se no Palácio dos Conselhos 
existe a facilidade de acesso, caso algum cadeirante queira participar das 
reuniões ordinárias do Conselho e foi informado da dificuldade de acesso, 
momento em que a Conselheira Maria das Graças Baptista da Silva sugeriu 
que provisoriamente as reuniões ocorram nas dependências da APAE, no que 
todos prontamente concordaram com a sugestão. A seguir foi colocada em 
pauta a questão da aprovação do Regimento Interno do Conselho. O 
Conselheiro Rubens informou que foi elaborado um modelo de Regimento e 
que estaria colocando um exemplar à disposição de todos os Conselheiros, 
para que os mesmos o analisassem e que se fizessem as críticas necessárias, 
para que numa próxima reunião o mesmo fosse aprovado. Citada reunião 
ficou acordada para a próxima quarta feira às quatorze horas, na sede da 
APAE. O presidente da APAE Rubens de Carvalho aproveitou a oportunidade 
para protocolar junto a todos os Conselheiros, o Pedido de Inscrição da APAE  
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no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nada mais 
havendo a tratar, eu, Maria Eli Resende Poeys – Diretora Executiva da APAE 
de Itaperuna e secretária designada para a presente reunião, lavrei a presente 
ata que vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. 
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