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

Adolescente de Mimoso do Sul – CMDCA – 04.02.2018. Aos 04 (quatro) dias do mês de 

fevereirodo ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 16hs, 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 AATR;Srª Célia Gáspari Guimarães, representando a Associação 

Pestalozzi de Mimoso do Sul; Sr. Luciano Leite Guimarães, representando a Secretaria 

de Esportes; Srª Flordelice Almeida Madeira, representando a FAMOM; Srª  Mônica 

Pereira Santos, representando a SEMADES; Srª Rosane Gonçalves Coelho Belloti, 

representando a Pastoral da Criança; Srª Simone Chaves Gatti da Silva, representando 

o  34 GE/ES; Sr. Antonio Carlos de Souza, representando a AATR, e as convidadas: 

Rosana de Almeida Lopes e Emanueli Pereira Severiano. Srª. Érika agradeceu a 

presença de todos, desejando boas vindas, foi justificado as ausências: Iris, devido o 

retorno das atividades escolares; Andreia justificou através do Grupo de WhatsApp, ás 

16:05hs, que ainda encontrava-se em Cachoeiro de Itapemirim e não chegaria a 

tempo; Srª Graça devido a complicações de saúde de sua mãe; Srª Alana, que estaria 

de plantão em outro município; Srª Lilia que é aniversário de seus filhos, estaria 

organizando as comemorações; Srª Luciene que estava envolvida com os preparativos 

do início do ano letivo. Assim, às 16hs e 10min deu início à reunião. Srª Érika 

apresentou os ofícios enviados que foram deliberados na última reunião extraordinária 

de 2018: ofício CMDCA n. 036/2018, para a secretária de assistência, solicitando a 

divulgação em carro de som sobre o cadastro dos jovens aprendizes, datado em 

18/12/2018, recibado em 19/12/2018; Ofício CMDCA n. 037/2018, solicitando cartazes 

a SEMADES para divulgação do CMDCA, datado em 18/12/2018, recibado em 

19/12/2018; Ofício CMDCA n. 038/2018, solicitando a reprodução das cópias para o 

cadastro dos menores aprendizes, datado em 18/12/2018, recibado em 19/12/2018. 

Srª Érika também apresentou os ofícios recebidos: Ofício SEMADES n. 138/2018, 

datado em 20/12/2018, recebido em 20/12/2018 em que a secretáriarelata que não é 

possível a propaganda volante, pela mesma não possuir contrato deste serviço, os 

demais itens solicitados no ofício serão entregues; Ofício do CTDCA n. 0235/2018, 

solicitandosuplente, devido ao acidente com o conselheiro Flávia Correia da Silva, 

juntamente com o atestado médico, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, datado em 

27/12/2018, recebido em 28/12/2018; Ofício CTDCA n. 011/2019, solicitando suplente 

para cobrir as férias dos conselheiros: Cláudia Pereira do Nascimento e Gabriel de 

Castro Gomes, nos meses de fevereiro e março do corrente ano. Srª Érika também 

encaminhou os ofícios encaminhados até a presente data, todos deliberados em grupo 

específico para este fim: ofício n. 001/2019, datado em 02/01/2019, solicitando 

suplente para atender a demanda do CTDCA, no período de 03/01/2019 a 14/04/2019 

expedido ao Prefeito Municipal; oficio CMDCA n. 002/2019, datado em 18/01/2019, 

protocolo n. 0199/2019, solicitando convocação de suplente para atender às 

demandas do CTDCA; Ofício CMDCA n. 003/2019, datado em 18/01/2019, expedido 
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para SEMADES solicitando divulgação em carro de som da prorrogação do cadastro do 

menor aprendiz até o dia 08/02/2019, recebido pela SEMADES em 21/01/2019, cópia 

do oficio n. 003/2019 para a rádio comunitária, solicitando a divulgação do cadastro do 

jovem aprendiz; oficio CMDCA n. 004/2019, datado em 30/01/2019, recebido pelo 

CTDCA em 30/01/2019 solicitando o remanejamento das férias dos conselheiros para o 

retorno da licença do conselheiro Flávio Correia da Silva. Após a apresentação dos 

mesmos, foi realizada uma breve discussão sobre os assuntos pertinentes. Após Srª 

Érika justificou que pela ausência da conselheira Alana, foi adiada a apresentação do 

34 GE/ES. Em seguida, Srª Érika relatou que os cadastros dos menores aprendizes aos 

conselheiros, totalizando até o momento 65 (sessenta e cinco) cadastros. Foi realizada 

uma breve discussão a respeito do impacto social alcançado e os ganhos futuros. Por 

último, foi deliberado por unanimidade, que as reuniões ordinárias do CMDCA 

acontecerão sempre às segundas-feiras de cada mês, contudo, no mês de marco, 

devido o carnaval, fica deliberado a reunião ordinária para o dia 11/03/2019, às 16hs, 

mesmo local. Assim, 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. 


