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Ata da Reunião ordináriaordináriaordináriaordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Guaratinguetá  

 

Aos quatro dias do mês de maioquatro dias do mês de maioquatro dias do mês de maioquatro dias do mês de maio    de dois mil e dozede dois mil e dozede dois mil e dozede dois mil e doze foi realizada a reunião ordináriaordináriaordináriaordinária do CMDCA – 

Guaratinguetá. Presentes os Conselheiros: Presidente Nilton Nogueira Barbosa; Vice-Presidente: Márcia 

Helena Del Mônaco Antunes; e demais Conselheiros: Roberto Viriato Rodrigues Nunes, Maria Catarina de 

Jesus Pires, Fátima Aparecida Aires de Oliveira, José Expedito da Silva e Marco Antônio da Silva Ramos. . . . A 

Conselheira Fátima leu a ata da reunião anterior que foi aprovada sem ressalvas. Foram tratados os seguintes 

assuntos: Houve esclarecimentos sobre o caso ocorrido no Conselho Tutelar referente a uma usuária de 

entorpecente que havia “dado” sua filha, sem realizar os passos obrigatórios de adoção. Em seguida foi exposto 

os resultados do evento ocorrido na empresa BASF, referente as prestações de contas das entidades. 

Objetivando dar ciência da prestação de contas trimestral, entrega de projetos alterados/atualizados será 

enviado regulamento nº 01/2012 a todas as entidades que tiveram seus projetos aprovados em 2012 pelo 

FUMDCAD . Dando sequência a Vice-Presidente Márcia falou sobre a Reunião com a Sra Dalva, com 

interação do Conselho Tutelar, CMDCA dentre todos os outros órgãos ligados ao processo. Ficou estabelecido 

que o Regimento Interno do Conselho Tutelar será enviado para todos por e-mail para que todos tomem ciência 

e as devidas correções necessárias. E para cumprir o regulamento, ficou definido data e local da reunião com as 

entidades . Finalizando a reunião foi realizado a leitura dos ofícios recebidos . Não tendo mais nenhum 

assunto, declarou o Presidente encerrada a reunião, pedindo que a Secretaria lavrasse a presente Ata, fazendo 

dela tudo constar. 

    

_______________________   _____________________ 
                Presidente                     Secretária 


