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

Adolescente de Mimoso do Sul – CMDCA – 11.03.2019. Aos 11 (onze) dias do mês de 

marçodo 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:Érika Lopes Faria, Lilia dos Santos 

Souza, Alana Gomes Fernandes, Célia Gáspari Guimarães, Rosane G. CoelhoBelloti, 

Luciana de Oliveira Amorim, Flordelice Almeida Madeira, Maria Luiza Lopes da 

Conceição, convidada, Rosana Lopes de Almeida, convidada,, Maria Eduarda Severiano 

Lopes, convidada. Sr.ª. Érika agradeceu a presença de todos, explanando sobre a pauta 

que se dispõe a seguir: Fiscalização das Entidades, para tal, foi deliberada a comissão 

específica com os conselheiros: Érika, Célia, Lilia, Alana, Luciana e Luciano. A seguir foi 

discutido sobre o plano de ação, onde foi deliberado por todos os presentes que as 

atividades ficarão para data posterior ao processo de escolha dos conselheiros 

tutelares. Sobre o processo de escolha dos conselheiros tutelares, Sr.ª Érika leu a 

recomendação 002/2019 recebida pela Promotoria e foi deliberado a seguinte 

comissão para o processo de escolha: Célia, Lilia, Flordelice, Luciana, Érika e Luciano, 

ficando já agendada as datas de reunião da comissão: 18/03, às 9hs e 25/03, às 16hs. A 

comissão de fiscalização irá iniciar suas atividades em 22/03, às 8hs. A seguir, Sr.ª Lilia 

explana sobre o Projeto Gravidez na Adolescência em que todas as escolas municipais 

já aderiram e o concurso se dará no dia 26/03. Sr.ª Alana explana sobre o Grupo 

Escoteiros de Mimoso do Sul, suas atividades, público envolvido e demais informações; 

Sr.ª Érika relata sobre a solicitação da conselheira tutelar Cláudia do Nascimento em 

relação às suas férias em abril, sendo acordado entre todos os presentes a convocação 

da terceira suplente Jessyca Sabrina. 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 mime pelos demais presentes. 


