
 

 

 

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 dezessete dias do mês de outubro de dois mil e onze foi realizada a 
reunião extraordinária do CMDCA - Guaratinguetá. 
Presentes os Conselheiros: Vice-Presidente Márcia Helena Del Mônaco 
Antunes, e demais Conselheiros: Vivian Silva Fontes, Roberto Viriato 
Rodrigues Nunes e José Expedito da Silva. O Conselheiro Viriato leu a ata da 
reunião anterior que foi aprovada sem ressalvas. Iniciou-se esta reunião 
elaborando-se o seguinte Cronograma de Atividades:  
- dia 31/10 (segunda-feira) = Reunião Extraordinária do CMDCA para 
elaboração dos ofícios necessários para a eleição e outras providências; 
- dia 04/11 (sexta-feira) = Reunião Ordinária do CMDCA; 
- dia 18/11 (sexta-feira) = Encerramento dos Registros de inscrições dos 
candidatos; = Reunião Extraordinária do CMDCA às 18h para análise das 
fichas dos candidatos e deferimento/indeferimento das inscrições; 
= Elaboração do Edital a ser publicado com o nome dos candidatos 
deferidos/indeferidos; 
- dia 22/11 (terça-feira) = Publicação do Edital com os nomes dos candidatos; = 
Convocação para as eleições (local, data, horário); = Abre-se prazo para 
recursos; 
- dia 24/11 (quinta-feira) = Fim do prazo para recurso; = Julgamento de 
recursos; 
- dia 25/11 (sexta-feira) = Entrevista com os candidatos no Conselho Tutelar 
feita pelas psicólogas dos CRAS; 
- dia 28/11 (segunda- feira) = Realização da Prova Escrita; 
- dia 30/11 (quarta-feira) = Entrega da Correção das Provas; 
- dia 16/12 (sexta-feira) = Eleição do Conselho Tutelar; 
- dia 27/12 (segunda-feira) = Encontro para integração dos conselheiros 
antigos com os conselheiros eleitos. 
Aprovado o Cronograma pelos Conselheiros presentes a Vice-Presidente pediu 
que a presente ata fosse lavrada e assinada pela Conselheira Vivian Fontes. 
 
 
 
 

_______________________   _____________________ 
            Vice-Presidente    Conselheira Vivian Fontes 

 


