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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIEITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO – CMDCA. Aos trinta dias do mês de 

novembrodo ano de dois mil e quinze, na sala de reunião da SEDUC, no Centro de São 

Sebastião, Estado de São Paulo, às 15:00horas reuniram-seos membros do CMDCA  - Adriana 

AntoniaPuertas (SEDUC), Vilma do Carmo (VERDESCOLA), José Carlos de Oliveira Junior 

(SEFRAS), Evandro Carlos Baptista (Guarda Mirim), Viviane Cristina de Paiva (Guarda Mirim), 

Mychele Souza Coutinho (SEFRAS), e Ana Margarida Soares de Araujo Freire (SETRADH). 

Apontando-se falta de quórum, aguardou-se as 15:30 horas para dar início aos trabalhos, com a 

seguinte pauta: 

1) Pela Secretaria do CMDCA – Adriana Puertas foi dado ciência aos presentes 

1.1) Expediente – Oficio n.084/2015 recebido do SEFRAS informando pedido de 

destituição de seu representante no CMDCA-SS; 

2) Pelos membros presentes ficou deliberado que devido ao posicionamento do SEFRAS, 

serão emitidos Ofícios a todos os representantes no CMDCA para comparecimento em 

reunião a ser definida para nova eleição da mesa diretora. 

3) Ficou deliberada pela CONVOCAÇÃO da Comissão de Analise dos Projetos para o 

FUMCAD a fim de publicar a relação dos projetos aprovados e entrega para 

arquivamento de toda a documentação inerente aos atos. Referida reunião será em 

01/12/2015 a partir das 09:00h na SETRADH. 

4) Até que se defina a nova mesa diretora, por sucessão, uma vez que a Vice-

PresidenteMARILENA MACCARINI da SESAU também já havia se desligado do CMDCA, 

ficará respondendo pelo expediente a 1ª. Secretária ADRIANA ANTONIA PUERTAS. 
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Tendo cumprido a pauta em questão e não tendo mais assuntos a serem tratados, deu-

se por encerrada a reunião, euAdriana AntoniaPuertaslavrei esta ata, e assino 

juntamente comos presentes. 


