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

Adolescente de Mimoso do Sul – CMDCA – 03.12.2018. Aos 03 (três) dias do mês de 

dezembrodo 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, presidente, 

representando a AATR;Srª Lília dos Santos Souza, representando a SEMADES; Srª 

Luciana de Oliveira Amorim, presentando a Secretaria da Fazenda; Srª Íris R. de 

Oliveira, representando a SEME;Srª Flordelice Almeida Madeira, representando a 

FAMOM; Alana Gomes Fernandes, representando o 34º ES/Grupo escoteiros de 

Mimoso do Sul; Sr. Antonio Carlos de Souza, representando a AATR; Srª Andreia R. B. 

Rangel, representando a SEMUS; Rosana de Almeida Lopes, representando a ATR; 

SrªSrª Simone Chaves Gatti da Silva, representando o 34º GE/ES; Maria Luiza Lopes da 

Conceição, representando a AATR. Srª Érika agradeceu a presença de todos, 

declarando haver quórum necessário para a realização da mesma (reunião). Erika 

relatou que Srª Célia justificou sua ausência, Srª Rosane justificou sua ausência. Ficou 

deliberado que a próxima reunião ordinária se dará em 04 (quatro) de fevereiro de 

2019 (dois mil e dezenove), ficando o mês e janeiro sem reunião. Foi traçado o 

planejamento de 2019, podendo haver alterações. Érika relatou que o conselheiro 

Antônio Carlos, compareceu a reunião do dia 05/11. Srª Lilia esteve presente da, digo, 

na reunião em que se tratou sobre a pauta da secretária de assistência. Fica deliberado 

por todos os presentes o envio para o CTDCA que retrate o descontento do CMDCA 

com relação à conferência municipal em que duas conselheiras apenas compareceram 

a mesma. Érika relata que haverá uma audiência par ao dia 12/12/2018, na 

Procuradoria Geral do Trabalho sobre a Lei de Aprendizagem. Erika relata e convida a 

todos os conselheiros para participarem do Simpósio que ocorrerá no dia 07/12 sobre 

drogas, a se realizar no São Paroquial, a princípio. Assim, aprovado por unanimidade, e 

nada mais havendo a tratar, eu, Érika Lopes Faria, conselheira presidente, lavrei a 

presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos presentes. 


