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 ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Guaratinguetá.
Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e onze foi realizada a
reunião ordinária do CMDCA – Guaratinguetá.
Presentes os Conselheiros: Presidente: Nilton Nogueira Barbosa; VicePresidente Márcia Helena Del Mônaco Antunes, e demais Conselheiros: Eliana
Lúcia G. Galvão Marcondes Araújo, Ivânia Rosane Aparecida Palmeira, José
Expedito da Silva, Vivian Silva Fontes, Fátima Aparecida Aires de Oliveira,
Marcos Antonio S. Ramos, Filomena da Conceição Reis. A Conselheira Márcia
leu a ata da reunião anterior que foi aprovada sem ressalvas. Iniciou-se esta
reunião discutindo-se precária estrutura do CMDCA. A Conselheira Ivânia se
dispôs a atuar no que for possível para melhorar a estrutura do Conselho,
através da parceria com a Empresa Basf no que se refere a computadores e
material de escritório. Diante das dificuldades constatadas a Conselheira
Márcia sugeriu a mudança deste Conselho para a sede da Secretaria de
Assistência Social, visto a disposição de funcionários e estrutura física que a
mesma possui e que atenderiam as necessidades do CMDCA. Os
Conselheiros decidiram avaliar a referida sugestão, para numa próxima reunião
voltar ao assunto. O Conselheiro Presidente Nilton entregou ofício requerendo
afastamento por motivo de saúde. Os Conselheiros aceitaram com a ressalva
de que o mesmo continue como responsável pelo CMDCA até o dia dezesseis
de dezembro de 2011, data em que se encerra o Processo de Eleição do
Conselho Tutelar, o que foi aceito pelo Conselheiro Presidente. Dando
continuidade, a Conselheira Vivian leu o Ofício nº 437/2011 recebido do
Ministério Público solicitando mudanças no Regulamento da Eleição do
Conselho Tutelar a vigorar para a próxima gestão. Diante desta solicitação o
Conselho providenciará o Edital que será alterado e a imprensa comunicada,
bem como haverá novo prazo para registro de candidatura que será de
18/10/2011 a 18/11/2011. A seguir os Conselheiros discutiram sobre a
elaboração, aplicação e correção das provas para o Processo de Eleição. As
Conselheiras Márcia e Eliana sugeriram a contratação para a realização deste
trabalho a pedagoga e professora Maria Aparecida Amaral que possui vasta
experiência e conhecimento na área. Também sugeriram a parceria com a
Secretaria Municipal de Educação para a realização destes trabalhos. Em
seguida, os Conselheiros decidiram que as provas referentes a Eleição dos
novos membros do Conselho Tutelar de Guaratinguetá serão realizadas em
28/11/2011 das 19h às 22h, tendo como local sugerido a Escola Municipal
Maria Aparecida Broca Meireles. Ficou decidido que a Eleição ocorrerá em
16/12/2011 sendo realizada a apuração e divulgado o resultado no mesmo dia
no local da votação. A Conselheira Vivian ficou responsável em oficiar, o
Tribunal Regional Eleitoral de Guaratinguetá solicitando o empréstimo das
urnas para a votação e o Grupo da Fraternidade Irmão Altino para sediar a
eleição. Ficou designada reunião extraordinária para a data de 17/10/2011 às
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14h, para dar continuidade na elaboração do Cronograma de Atividades do
processo eleitoral. Na falta dos Secretários o Presidente pediu que a presente
ata fosse lavrada e assinada pela Conselheira Vivian Fontes.

_______________________
Presidente

_____________________
Conselheira Vivian Fontes

