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Criança e do Adolescente de Guaratinguetá 

 
Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e onze foi realizada a 
reunião ordinária do CMDCA - Guaratinguetá estavam presentes os 
Conselheiros: a Vice-Presidente: Márcia Helena Del Mônaco Antunes; a 1ª 
Secretária: Ana Maria da Silva Viana Nepomuceno; o 2° Secretário: Marcos 
Antonio da Silva Ramos; e demais Conselheiros: Bianca de Medeiros Trindade 
Santos; Eliana Lúcia G. Galvão Marcondes Araújo; José Expedito da Silva; 
Marcelo Hideki de Lima Takano; Roberto Viriato Rodrigues Nunes; Vivian Silva 
Fontes. Iniciando, foi feita a leitura da ata anterior do dia 26 de maio de 2011, 
onde foi a mesma aprovada sem ressalvas. Em seguida, foi apresentado o 
novo conselheiro Marcelo Takano representante da Secretária Municipal de 
Esportes. Seguindo a ordem do dia, foi apresentada a correção do Projeto 
Natação - Metodologia Gustavo Borges - APAE, foi o mesmo colocado em 
votação e aprovado por unanimidade. Quanto ao Projeto da APAE - Centro de 
Excelência Basquetebol, estamos aguardando regularização para aprovação. 
O CMDCA recebeu ofício da APAE requisitando dois conselheiros para 
participar da apresentação do PROJETO TODOS PELOS DIREITOS - 
Petrobrás. O Projeto refere-se a deficiência intelectual, cidadania e combate à 
violência. Os conselheiros Vivian e Fabiana irão participar dia 27/06 às 9 h na 
sede da APAE. Em seguida foi lido o ofício denuncia sobre o SOS - Guarda 
Feminina. A conselheira Vivian na oportunidade colocou que, em visita a 
instituição para avaliação pelo CMAS verificou que algumas denúncias 
procedem e outras não, e que a diretoria da instituição esta corrigindo estes 
erros. Os conselheiros começaram a providenciar alguns procedimentos para a 
Eleição do Conselho Tutelar, como segue: - ofício para reservar local de 
votação no Grupo da Fraternidade Irmão Altino; - possível data da eleição, 18 
de novembro de 2011; - período de inscrição de 1 a 12 de setembro de 2011. A 
Conselheira Márcia foi designada para conversar com a Secretaria da 
Educação afim deste órgão fazer e aplicar a prova. Não tendo mais nenhum 
assunto, declarou a Vice-Presidente encerrada a reunião, mandando que o 
Secretário lavrasse a presente Ata, fazendo dela tudo constar. 
 
 

__________________   ___________________ 
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