CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Presidente: Sr. Nilton Nogueira Barbosa
Vice-Presidente: Márcia Helena Del Mônaco Antunes
Rua José Bonifácio, n° 405, Centro, Guaratinguetá/SP

Ata da Reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Guaratinguetá.
Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e onze foi realizada a
reunião extraordinária do CMDCA – Guaratinguetá.
Presentes os Conselheiros: Presidente: Nilton Nogueira Barbosa; a VicePresidente Márcia Helena Del Mônaco Antunes e demais Conselheiros: Bianca
de Medeiros Trindade Santos; Fátima Aparecida Aires de Oliveira; Ivânia
Palmeira; Filomena Conceição Reis; José Expedito da Silva e Fabiana Cortez
Vieira. Dando inicio a reunião foi feita a leitura da ata anterior do dia 09 de
setembro de 2011, onde foi a mesma aprovada sem ressalvas. Seguindo a
ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos: A Conselheira Ivânia
comunicou que a Basf sediará um encontro das Secretarias de Educação,
Saúde e CMDCA. Os referidos órgãos deverão apresentar um relatório do
atendimento a criança e ao adolescente para discussão das políticas públicas
do município de Guaratinguetá. O evento acontecerá no dia dez de outubro de
2011 das 16h às 18h, nas dependências da Basf. O Conselheiro Nilton solicitou
o envio da Lista das Entidades Cadastradas no Conselho e a Relação dos
Conselheiros para o Conselheiro Expedito publicar no site. O Conselheiro
Nilton esclareceu sobre o evento que foi realizado no Vivarte que constou
sobre a instituição Makanudos de Javeh. MAKANUDOS é uma ONG formada
por jovens líderes que acreditam que podem mudar o mundo através da
Educação. Uma organização "orgânica" - um organismo em movimento
influenciando as esferas sociais através do protagonismo juvenil. Acreditam em
"ações coletivas" (sociedade civil, poder público e iniciativa privada) para
desenvolver todos os projetos a fim de alcançar os maiores objetivos – que são
os pilares da entidade: Ensinar, Incentivar, Promover e Reconhecer. Não tendo
mais nenhum assunto, declarou o Presidente encerrada a reunião, pediu que a
Vice-presidente lavrasse a presente Ata, fazendo dela tudo constar.
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