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 doze dias do mês de agosto 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 1ª Secretária Ana Maria da Silva Viana
Nepomuceno; e demais Conselheiros: Bianca de Medeiros Trindade Santos; Eliana
Lúcia G. Galvão Marcondes Araújo; José Expedito da Silva;
Foram tratados os seguintes assuntos: A ACETESP enviou ofício lido pelo Sr
Presidente para preparar conselheiros para o processo de votação do Conselho Tutelar.
Decidiu-se que para elaboração e aplicação da prova e entrevista, devem ser realizadas
por pessoas não pertencentes ao CMDCA. Após a eleição capacitação dos conselheiros.
Ligou-se para pedir orçamento. Aguardando retorno. Votação em 18/11, prazo para
registro das candidaturas 21/09 a 11/10 (inscrição), publicação em jornal oficial em
20/09. No edital constarão os pré-requisitos para a inscrição. Pedidos de candidatura
deverão ser feitos pessoalmente com a entrega da documentação. No edital colocar os
horários de inscrição. Após a prova é que será feita a capacitação dos aprovados. A
reunião da diretoria foi antecipada para o dia 16 às 17hs. Nilton ligará para a
Fernanda (Irmãos Altino) para saber se pode usar o espaço dele, bem como irá falar
com a Dra Anna Cláudia Promotora, verá também sobre o ponto de votação na praça e
urnas. Ver os crachás dos conselheiros que irão trabalhar no processo de eleição. O
salário delas deverá ser visto na Prefeitura com o Sr Carlos. Documentos que precisar
expedir serão feito pelas secretárias do Conselho Tutelar.
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