
 
 
ATA DA REUNIÃO OCORRIDA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPERUNA, à Rua Rui Barbosa, 131 – Centro 
Itaperuna – RJ, com início às dezoito horas do dia onze de abril do ano de dois mil 
e doze. A reunião foi aberta pela Secretária Executiva da APAE, Maria Eli Resende 
Poeys que agradeceu a presença de todos orou pedindo a Deus que iluminasse a 
todos no andamento da reunião, para que todas as discussões corressem sob sua 
orientação e querer. A seguir cientificou a todos da importância do tema, lembrando 
que a presente reunião trata-se da continuidade das reuniões ocorridas 
anteriormente em dezoito de janeiro de dois mil e doze, coordenada pelo Conselho 
Comunitário de Segurança de Itaperuna e quinze de março de dois mil e doze, 
ocasião em que foi constituída uma comissão representativa para dar celeridade ao 
processo de Criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. 
Participaram da reunião os Senhores Rubens de Carvalho, Sileir de Abreu Pereira, 
Suely Valéria da Silva dos Santos, Rita de Cássia de Andrade, Erany Silva de 
Oliveira Monteiro, Lucy Venuto Gonçalves e Orozimbo Valentim Barbosa Filho. 
Adiante, após uma breve discussão sobre quais Instituições poderiam compor o 
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, restou decidido que seriam 
convidados o Centro Sócio Cultural Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a 
Associação Santo Antônio dos Pobres, o Lar Bezerra de Menezes, a Associação 
Viver, além da própria APAE. Na oportunidade, foi apresentada pela APAE de 
Itaperuna, uma minuta de Lei Municipal de Criação do referido Conselho, que foi 
aprovada por todos os presentes. Finalmente, restou decidido que ficará a cargo da 
Senhora Maria Eli a responsabilidade pelo contato com as Instituições 
supracitadas, colhendo o ciente das mesmas, bem como a sua concordância na 
representação da sociedade civil junto ao Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência. Após estas providências, a documentação será encaminhada à 
Câmara Municipal de Vereadores para discussão e aprovação da Lei de Criação do 
Conselho. Nada mais havendo a tratar, eu Maria Eli Resende Poeys, lavrei a 
presente ata que vai assinada por mim e demais presentes. 
 
 


