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Aos (14) quatorze dias do mês de novembro de 2018, às nove horas trinta minutos, em 
segunda convocação, reuniram-se a maioria dos 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, Vilza Miranda Gonçalves - Membro Governamental representante da Área 
Educacional, Elaine Balbino da Costa Slaib -  Membro Governamental representante da área 
da Saúde, 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, Amanda Krass Vaz 

de Melo - Membro Não Governamental Representante da Fundação Mendes Costa, bem como 
estiveram presentes à convite, um representante do Conselho Tutelar, o Conselheiro 
Wellington, bem como estiveram presentes a Sra. Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social Ana Carolina Ribeiro Figueiredo, Sra. Jaqueline Caneschi, o Sr. Luiz Fernando da Silva, 
Controlador Interno do Municipio e a Coordenadora do Serviço de Acolhimento local Familia 
Acolhedora, Patrícia Raimundo. Havendo quórum suficiente para deliberarem iniciou-se a 
reunião pelo Sr. Presidente do Item I da pauta solicitando a dispensa da 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 do dia com a apresentação e leitura 
do Oficio 080/2018 enviado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com a 
discussão e votação da analise e aprovação da utilização do recurso do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e Do Adolescente, provisoriamente, a fim de efetuar o pagamento das 
Famílias Acolhedores que estão recebendo com atrasos o subsidio ofertado pelo Municipio. No 
uso da palavra, a Sra. Secretaria Ana Carolina, traçou um breve relato que justificasse o 
pedido, informando aos presentes que até então este serviço da assistência social deveria ter 
parte subsidiada com recursos advindos do programa Piso Mineiro, mas que neste ano de 
2017, somente um repasse fora concretizado e o Municipio por sua vez vem mantendo todo 
serviço com recursos próprios, onde onze famílias está com acolhimentos e neste momento 
foram informados pela Coordenadora Patrícia que mais uma criança estava entrando hoje na 
utilização do serviço, passando para 12 famílias atendendo. Com relação a valores vencidos e 
vincendos, foi apresentado um relatório demonstrando a variação de pagamentos de janeiro à 
outubro/2018, sendo média de R$7.000,00/mês, com este último ainda não empenhado, onde 
estes pagamentos devam ocorrer até o 20º. dia de cada mês subseqüente. A Sra. Secretária, 
disse ainda que em conversa com o Dr. Sérgio Faêda, da Diretoria de Convênios da Prefeitura, 
encontraram no Decreto 089/2013, em seu art. 11, a possibilidade de deliberação por parte do 
CMDCA, deste que atendidas a previsões legais ali estabelecidas, como a apresentação de um 
Decreto do Chefe do Executivo Municipal decretando Estado de Calamidade. Sendo 
apresentado o Decreto nº. 229/2018 que estabelece a Calamidade Financeira do Municipio até 
31 de janeiro de 2019, pede-se as considerações especiais do CMDCA, no fortalecimento das 
parcerias e manutenção deste importantíssimo serviço de acolhimento de nossa cidade, visto 
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por várias cidades da nossa região com referencia de sucesso. A conselheira Isabel e o 
conselheiro João José, retificaram a grandeza e a necessidade de manutenção deste serviço 
na nossa cidade, relatando as mudanças ocorridas com as crianças que estão inclusas no 
serviço de acolhimento. Em ato continuo, o Sr. Presidente informou aos demais conselheiros 
sobre os recursos recebidos pelo FMDCA em 2018 através das doações feitas ao Tesouro 
Nacional nas DIRPF e DIRPJ e repassadas em julho/2018 aos fundos legalmente constituídos, 
inclusive o nosso, estando de saldo na conta bancaria R$293.384,04, incluídos aí os valores a 
serem repassados à Fundação Mendes Costa ao Projeto Cidadão do Futuro aprovado pelo 
CMDCA, e solicitou ao Sr. Luiz Fernando, sua manisfetação em relação à legalidade do pedido 
de utilização destes recursos que conforme determinado pela Resolução nº. 137 do 
CONANDA, deve ser utilizado apenas nos chamamentos públicos para Programas e projetos 
abrangidos pelos arts. 90 e 91 da Lei 8.069/90 (ECA), em seu art. 16, item IV, sobre a vedação 
aos financiamentos das políticas publicas sociais básicas, em caráter continuado. Onde o 
mesmo, Sr. Controlador, ratificou o informado pela Sra. Secretária aos presentes. As 
conselheiras Amanda Krass e Elaine Balbino, sugeriram antes da votação do tema que fossem 
feitas novas consultas pelos demais conselheiros ao assunto, onde o Sr. Presidente disse que 
realizou consulta ao CEDCA através da Comissão de Apoio aos Conselhos e Fundos 
municipais e está aguardando uma orientação. Apoiados pelos demais conselheiros presentes, 
ficou marcada uma nova reunião para o dia 20 de novembro de 2018, no mesmo horário, para 
a realização das demais providencias relativas ao assunto em pauta. Em ato continuo, foi 
levado à pauta do dia a formação da Comissão de Fundos, nos termos estabelecidos pelo art. 
21 da Resolução do CMDCA 02/2018, que após discussão e indicação, ficará assim 
constituída: Leonardo de Cássio Souza – Membro Coordenador, Amanda Krass Vaz de Melo 
– Membro Relator, João José Francisco – Membro Integrante e Keila Siqueira de Lima – 
Membro Integrante, e na seqüência estabeleceu-se a formação da Comissão de Seleção, nos 
termos estabelecidos pelo art. 17 da Resolução CMDCA 03/2018, que após discussão e 
indicação, ficará assim constituída: Dagmar de Souza Fernandes – Membro da 

Administração Pública Efetivo, Vera Lucia Ribeiro Gonçalves – Membro da Administração 
Pública, Jorcelino Batista – Conselheiro de Direitos, Paulo Sérgio Felisbino – Conselheiro de 
Direitos, Suplente - Vilza Miranda Gonçalves – Conselheira de Diretos. À formação destas 
comissões será dada a devida publicização, nos órgãos de publicação oficial do Municipio de 
Visconde do Rio Branco.Não mais havendo nada a tratar, lavrei a presente ata, que se 
aprovada vai devidamente assinada por mim secretaria e pelos demais presentes nesta 
reunião. 


