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Ata da Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Guaratinguetá. 
 

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e doze foi realizada a reunião 

ordinária do CMDCA - Guaratinguetá. 

Presentes os Conselheiros: Vice-Presidente: Márcia Helena Del Mônaco 

Antunes; a 1ª Secretária: Ana Maria da Silva Viana Nepomuceno; e demais 

Conselheiros: Fabiana Cortez Vieira; José Expedito da Silva; Vivian Silva 

Fontes; Maria Catarina de Jesus Pires e Roberto Viriato Rodrigues Nunes.  

Foram tratados os seguintes assuntos: Foi remarcada a reunião com os novos 

Conselheiros Tutelares para o dia 10 de janeiro de 2012, próxima terça feira, 

para que os mesmos apresentem a escala de trabalho elaborada e 

organização da coordenadoria do Conselho. Com relação aos Projetos 

encaminhados pelas instituições, consideramos a reavaliação do Projeto de 

Ginástica  Rítmica denominado GR GUARÀ que nos foi encaminhado dia 16 de 

dezembro de 2011, solicitando a reapreciação pelo CMDCA. Visto o Projeto, os 

conselheiros presentes decidiram que continua inadequado por não conter o 

numero de alunos da instituição ILA que serão atendidos entre outras 

observações. Os responsáveis pelo projeto serão contatados e orientados 

sobre as observações. Após verificação de publicação em Revista denominada 

V- Sports –Ano 2- Dezembro de 2011-Ed.24- Distribuição Gratuita, em que foi 

publicada uma propaganda do GEA – Grupo de Empreendedores em Ação, 

promovendo campanha de arrecadação de IR para os Projetos Sociais, os 

conselheiros decidiram pelo encaminhamento de oficio para a diretoria desta 

OSCIP visando o estabelecimento de diálogos mais aproximados entre as 

ações do CMDCA e o GEA. Sem mais a ser tratado, encerrou-se a reunião, e 

eu Ana Maria Vianna Nepomuceno, 1ª secretaria digitei esta ata, que se 

aprovada será por mim assinada. 

 

__________________   ___________________ 

     Presidente     Secretário  

 


