
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA/VRB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 1 de 1 
 

 
Aos (03) três dias do mês de maio 2018, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se membros do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Visconde do Rio Branco – 
CMDCA/VRB, na Sala da Secretaria Executiva dos Conselhos, anexa à sede da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social, no prédio situado à Praça 28 de Setembro, nº. 281, Sala 02, Centro, 
para tratarem de assuntos constantes da pauta do dia, onde estiveram presentes os conselheiros 
Paulo Sérgio Felisbino – Membro Governamental Representante da Área Financeira, Keila Siqueira 
de Lima – Membro Governamental representante da Área Jurídica - Vilza Miranda Gonçalves - 
Membro Governamental representante da Área Educacional, Vera Lucia Ribeiro Gonçalves – 
Membro Governamental Representante da Área Educacional, Isabel Cristina de Oliveira - Membro 
Não Governamental Representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, João 
José Francisco - Membro Não Governamental Representante da Filarmônica Osvaldo Viche de 
Oliveira. Havendo quórum suficiente para deliberarem iniciou-se a reunião pelo Sr. Presidente do 
Item I da pauta realizando a leitura da ata da reunião anterior, colocando em discussão e votação 
que foi aprovada por todos, sem ressalvas, e em ato continuo passou-se discussão do Item II da 
pauta com a apresentação de Oficio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social convidando 
o CMDCA a participar da Campanha Anual “Faça Bonito”,  bem como solicitando a liberação de 
Recursos financeiros do FMDCA, para a confecção de folders e camisetas promocionais para a 
equipe organizadora  do evento no próximo dia 18 de maio que foi aprovado obedecendo os 
dispositivos legais da utilização de recursos do Fundo. Em análise do Item III que trata da proposta 
de Resolução 02/2018 que dispõe sobre as normas de funcionamento do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA que após discussão, levada à votação, foi aprovada 
por unanimidade da Plenária dos conselheiros presentes. Em ato continuo foram informados sobre 
a aplicação do curso de capacitação dos conselheiros de direitos e das entidades de acolhimento 
que o desejarem pela Fundação Pró-Bem, dando continuidade à parceria com empresa Pif–Paf 
Alimentos em favor do CMDCA que será realizada no dia 15/05/2018 no salão de reuniões do 
Anexo Administrativo da Prefeitura Municipal. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata, 
que se aprovada vai devidamente assinada por mim secretaria e pelos demais presentes nesta 
reunião. 


