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Ata da Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Guaratinguetá  

 

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e doze foi realizada a reunião 
ordinária do CMDCA – Guaratinguetá. Presentes os Conselheiros: Presidente 
Nilton Nogueira Barbosa; Vice-Presidente: Márcia Helena Del Mônaco 
Antunes; e demais Conselheiros: Vivian Silva Fontes; Bianca de M. Trindade 
Santos; Roberto Viriato Rodrigues Nunes; Eliana Lúcia G. G. Marcondes 
Araújo. A Conselheira Vivian leu a ata da reunião anterior que foi aprovada 
sem ressalvas. Foram tratados os seguintes assuntos: A vice-presidente 
Márcia fez breves comentários sobre a Capacitação do Conselho Tutelar 
realizada pelo CMDCA nas instalações da Faculdade Fatea - Lorena nos dias 
15 e 16 do mês de março de 2012, concluindo que há a necessidade dos 
atuais conselheiros tutelares passarem por mais capacitações diante a falta de 
informações que os mesmos demonstraram sobre assuntos tratados na 
ocasião, assuntos estes que já deveriam fazer parte do conhecimento dos 
conselheiros. Todos concordaram. Em seguida a conselheira Vivian, 
integrante também do Conselho Municipal de Assistência Social, comentou a 
solicitação deste conselho para o CMDCA, de visita e parecer sobre a 
entidade Santa Paulina. A conselheira Vivian e o conselheiro Viriato se 
comprometeram a realizarem a visita. Dando continuidade a vice-presidente 
Márcia sugeriu que o CMDCA realize evento de reconhecimento e 
agradecimento a empresas que realizaram destinações ao FUMDCAD 
2011/2012. O presidente Nilton sugeriu que busquemos parceiros 
patrocinadores deste evento que poderá ser realizado no mês de junho de 
2012. Todos concordaram. Logo após o presidente Nilton leu oficio enviado 
pelo Conselho Tutelar solicitando mudança no horário de atendimento ao 
público , o que foi Reprovado pelos presentes. Lido também o oficio nº 
101/2012-3 enviado pela Exma. Promotora de Justiça Dra. Anna Cláudia para 
a ciência dos conselheiros.  Não tendo mais nenhum assunto, declarou o 
Presidente encerrada a reunião, pedindo que a Secretaria lavrasse a presente 
Ata, fazendo dela tudo constar. 
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