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Criança e do Adolescente de Guaratinguetá 

 
Aos seis dias do mês de julho de dois mil e onze foi realizada a reunião 
extraordinária do CMDCA - Guaratinguetá. 
Presentes os Conselheiros: Presidente: Nilton Nogueira Barbosa; a Vice-
Presidente: Márcia Helena Del Mônaco Antunes; a 1° Secretária: Ana Maria da 
Silva Viana Nepomuceno; e demais Conselheiros: Bianca de Medeiros 
Trindade Santos; Eliana Lúcia G. Galvão Marcondes Araújo; Fátima Aparecida 
Aires de Oliveira; Filomena da Conceição Reis, José Expedito da Silva; 
Roberto Viriato Rodrigues Nunes. Presentes também os representantes das 
instituições que trabalham com crianças e adolescentes conforme lista de 
presença. Esta reunião extraordinária realizou-se nas dependências da 
Secretaria Municipal de Educação de Guaratinguetá, e teve como objetivo 
esclarecer as instituições sobre o procedimento a ser adotado para 
apresentação de projetos. Seguindo a pauta do dia a conselheira Márcia fez a 
leitura do texto Mais respeito, eu sou criança - Pedro Bandeira, após houve 
uma apresentação dos conselheiros e dos representantes das instituições. A 
conselheira Márcia entregou um modelo de Projeto e aforam tratados os 
seguintes assuntos: 1. Orientação para entrega de “PROJETOS SOCIAIS” para 
2012, data de entrega - 15 de agosto a 25 de agosto, parecer do CMDCA - até 
30 de setembro; 2. Regulamentação do CMDCA - edital para o registro das 
instituições de atendimento a criança e adolescente, - edital das instituições 
inscritas, - edital do modelo e documentos para Prestação de Contas; 3. 
Colaboração das instituições para eleição do Conselho Tutelar; 4. Entrega dos 
certificados. O Presidente ressaltou a necessidade de encontros entre o 
CMDCA e as instituições para que juntos possam desenvolver a política da 
criança e do adolescente de Guaratinguetá. Afirmou também a importância de 
se cumprir os prazos para que as instituições possam fazer sua própria 
captação para o projeto, já que nem sempre o Fundo Municipal dispõe de 
verbas, sendo certo que quando as verbas não suprem todos os projetos, 
muitos projetos bons deixam de ser aprovados. Esclareceu também que a 
destinação feita tem retidos no Fundo 10% do valor. Não compareceram à 
reunião os representantes das seguintes instituições: SOS Guarda Juvenil 
Feminina; APAE; Instituto de Proteção à 1ª Infância Gota de Leite; Serviço 
Social Creche Amor e Luz; Instituto Nossa Senhora do Carmo; Instituto Lucas 
Amoroso. 
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