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Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Mimoso do Sul – CMDCA – 03.09.2018. Aos 03 (três) dias do mês de 

setembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), na sala de reuniões da Residência Inclusiva 

II (dois), localizada a rua Dr. José Coelho dos Santos, Centro, Mimoso do Sul, 

compareceram os seguintes membro do CMDCA: Srª Érika Lopes Faria, representando a 

Associação de Moradores de Mimoso do Sul, digo, Flordelice Almeida Madeira, 

representando a Associa, digo, Federação das Associações de Moradores e Entidades 

Diversas de Mimoso do Sul; Célia Gáspari Guimarães, representando a Associação 

Pestalozzi de Mimoso do Sul; Simone Chaves Gatti, representando o 34º Grupo 

Escoteiros de Mimoso do Sul; Sr. Antonio Carlos de Souza, representando a Associação 

Pestalozzi, digo, Associação de Apoio Terapêutico Reviver; Andreia Ramos Barboza 

Rangel, representando a secretaria municipal de saúde de Mimoso do Sul; Luciano Leite 

Guimarães, representando a secretaria municipal de esportes de Mimoso do Sul. Srª 

Flordelice, vice presidente, assumiu a presidência, em função da ausência da presidente, 

Érika Lopes Faria, ausência esta justificada por problemas pessoais. Assim, a reunião 

iniciou-se às 16:23 (dezesseis horas e vinte e três minutos), foi realizada divisão dos 

alimentos. Srª Iris de Oliveira, representando a secretaria municipal de educação, 

também presente na reunião. Foi discutida sobre a questão dos alimentos e mudança 

de cardápio, digo, local. Srª Flordelice questionou sobre as mudanças que já foram 

discutidas. Sr ª Lilia dos Santos Souza, representando a secretaria de assistência e 

desenvolvimento social, também compareceu à reunião. Srº Flordelice sugere que se 

aguarde a próxima reunião para definição, apesar de todos os questionamentos já foram 

deliberados. Assim, nada mais havendo a tratar, eu, Érika Lopes Faria, transcrevi a 

presente reuniaõ gravada em 03/09/2018, que após lida e aprovada, vai assinada por 

mim e pelos presentes. A tempo, foi terminada a leitura e sugestão da mudança da lei. 

Compareceu também, a Srtª Maria Luiza Lopes da Conceição, coordenadora direta da 

Residência Inclusiva II. 


