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Ata de posse da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho da
Administração da Associação Pestalozzi de Goiânia para o período de
2021/2024.

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se, na sede
da Associação Pestalozzi de Goiânia, sito à Praça da Bíblia, nO 2424, Qd. K, Lotes
03 e 04, Vila Santa Izabel, nesta capital, a reunião de posse da nova diretoria eleita
para o triênio 2021/2024 desta Associação. A abertura foi feita por Carla de Morais
Guimarães Dias, que conduziu os trabalhos, passando a palavra para José Agtônio
Guedes Dantas, que deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos os
presentes, justificando que devido à pandemia, a reunião foi restrita aos membros
da anterior e nova diretoria e conselhos, com destaque para a presença do
Vereador Willian Veloso de Carvalho e seu Chefe de Gabinete Luis Gustavo Faleiro
de Faria, grandes defensores da causa da pessoa com deficiência. Guedes fala da
alegria e satisfação em ver uma diretoria renovada, com pessoas jovens e
engajadas com a Instituição, sendo esse um importante fator para as articulações e
busca de melhorias aos serviços prestados pela Instituição em prol das pessoas
atendidas. Após Carla, realizou a leitura do termo de posse, sendo: Presidente:
Jaqueline Cordeiro de Brito, Vice-Presidente: Jailson Chaves Elias, 1a Secretária:
Débora Graziella Toledo da Costa, 2a Secretária: Nicácia Carvalho Severino do
Prado, 1a Tesoureiro: João Manfredini Filho, 20 Tesoureiro: Kiara Karizy Guimarães
de Meio, CONSELHO FISCAL (Efetivos): Anna Karollina Silva Alencar, João Parreira
Araújo, Eida Rincon Ferreira, CONSELHO FISCAL (Suplentes): Mônica Alves Viali,
José Agtônio Guedes Dantas, Mariuda Lima de Carvalho, CONSELHO D~
ADMINISTRAÇÃO: Maurício Rodrigues Porto, Maria Auxiliadora de Alencar Mende~a
Gabriela de Carvalho Porto, André Marinho dos Santos Borges, Dominique Meirelles, ~
Edmilson Rodrigues da Silva Júnior, Dirce Pereira Nunes Penha, ao final da leitura o ~
referido termo foi assinado por José Agtônio Guedes Dantas, presidente anterior e ...•...
por Jaqueline Cordeiro de Brito, presidente eleita, após a assinatura foram .t
aclamados por uma salva de palmas. Após, Carla justifica a ausência de alguns
membros, sendo: Mônica Alves Viali, por motivo de viagem, Dirce Pereira Nunes
Penha, por questões de saúde, André Marinho dos Santos Borges, Dominique
Meirelles, Edmilson Rodrigues da Silva Júnior, por motivo de trabalho, pois ;~
trabalham no comércio e estão em horário de trabalho. Após, foi passada a palavra
para Maurício que parabeniza a nova gestão da Associação Pestalozzi de Goiânia,
fala da sua atuação ao longo dos 12 anos que esteve à frente da APG e que no
último mandato esteve como membro do Conselho de Administração, onde
permanecerá por mais este mandato que se inicia, parabeniza e cumprimenta a
nova diretoria, na pessoa da presidente Jaqueline Cordeiro de Brito. Na seqüência
Beatriz assume a palavra, que agradece pela oportunidade de ter contribuído com a
Instituição enquanto membro da Diretoria Executiva e que mesmo não
permanecendo neste novo mandato, ela continuará prestando sua contribuição
enquanto voluntária e associada da Instituição e encerra a sua fala parabenizando a
nova gestão da APG e desejando sucesso. O Vereador Willian Veloso de Carvalho
assume a palavra, que cumprimentando a todos, agradece pelo convite e fala da
alegria em poder estar presente neste ato de posse da nova diretora da APG, pois



são todos amigos que ao longo dos anos vêem juntamente a ele contribuindo com a
causa da pessoa com deficiência e hoje como Vereador de Goiânia, ele percebe que
ainda se tem muito a fazer, por isso é importante dar seqüência ao projeto que o
elegeu, que é voltado para as demandas de todos os cidadãos Goianiense, mas
principalmente para as necessidades das pessoas com deficiência, combatendo o
preconceito, levando o conhecimento, promovendo a inclusão, articulando para que
essa representatividade avance cada vez mais e contribua com as políticas públicas
em prol da pessoa com deficiência e se coloca em plena disposição à Associação
Pestalozzi de Goiânia. Jaqueline assume a palavra, agradece o apoio de todos e a
disponibilidade de estarem contribuindo com a Instituição e que os desafios serão
grandes, mas que com a atuação coesa de todos será realizado um bom trabalho.
Após, Jailson fala que não será uma responsabilidade fácil de exercer, mas que está
confiante, pois todos os membros são muito atuantes e tem grande conhecimento
da Instituição. Débora agradece a oportunidade e confiança de estar na diretoria,
que está disposta a aprender mais sobre a Instituição e assim contribuir com as
necessidades da mesma. João Manfredini Filho agradece pelas portas abertas a ele
que o acolheu após sua aposentadoria e pela confiança em seu trabalho, fala que
vem atuando como voluntário junto ao Departamento de Recursos Humanos da
Instituição ao longo dos anos, já esteve em outro momento como vice-presidente e
quer continuar prestando seus serviços e contribuindo com a Instituição. Após,
Nicácia agradece pela oportunidade de estar na Diretoria Executiva da APG,
reconhecendo a importância do trabalho prestado. Kiara fala que está na Instituição
há alguns anos, conhece bem o trabalho prestado e que com envolvimento, seu
objetivo é contribuir e que juntos possam fortalecer e fazer mais pelos atendidos da
APG, que é o grande motivo e propósito de todos os trabalhos desenvolvidos pela
Instituição. Após, a reunião foi encerrada, eu, Carla de Morais Guimarães Dias,
secretariei essa reunião e lavrei a presente ata, que após a leitura e aprovação
segue assinada por mim e pela presidente. Carla de Morais Guimarães Dias, Maria
Auxiliadora de Alencar Mendes, Anna Karollína Silva Alencar, Nicácia Carvalho
Severino do Prado, Mariuda Lima de Carvalho, João Manfredini Filho, Jallson Chaves
Elias, Gabriela de Carvalho Porto, Beatriz Rosa de Carvalho Porto, Maurício
Rodrigues Porto, Kiara Karizy Guimarães de Meio, Débora Grazlella Toledo da
Costa, Laura Maria de Oliveira, Eida Rincon Ferreira, Luis Gustavo Faleiro de Faria, c:1..--
Willian Veloso de Carvalho, José Agtônio Guedes Dantas, Jaqueline Cordeiro d...•..e",......--~ }d
Brito, João Parreira Araújo, Simone de Sousa Silva. ~
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DECLARAÇÃO

Declaro que esta cópia confere com a original, lavrada em livro próprio.

(.Jo«.
~~r-n~~ordeirode Brito

Presidente

~A~n~~~IO·
Carla de MO;~S Gui rães Dias ~

Secretária
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