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Aos (14) quatorze dias do mês de dezembro 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, Vera Lúcia Ribeiro Gonçalves – Membro Governamental 
Representante da Área Educacional, Elaine Balbino da Costa Slaib -  Membro Governamental 
representante da área da Saúde, Keila Siqueira de Lima – Membro Governamental representante da 
Área Jurídica, Leonardo Cássio de Souza – Membro Não Governamental Representante do Nacional 
Atlético Clube, Jorcelino Batista – Membro Não Governamental Representante do Nacional Atlético 
Clube, 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, Paulo Roberto Silvério -  Membro Não 
Governamental Representante da Associação Recreativa Mocidade Unida de Rio Branco, o Conselho 
Tutelar convidado para participar da reunião comunicou que por motivo de emergência no atendimento 
à uma criança em situação de violação de diretos não poderia enviar representante. 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 enviada antecipadamente pelo aplicativo de internet no 
Grupo do CMDCA, colocando em discussão e votação foi aprovada por todos, sem ressalvas e em ato 
continuo passou-se discussão do Item II da pauta do dia com a apresentação pela Comissão de 
Fundos constituída nos termos da Resolução/CMDCA nº. 05/2018 do Edital 001/2018 de Chamamento 
Publico para Autorização de Captação de Recurso ao FMDCA – Visconde do Rio Branco, que após 
lido e discutido, foi aprovado pela Comissão e levado à Plenária dos conselheiros presentes, também 
para discussão e deliberação, o que após amplo debate e por sugestão da Conselheira Keila Siqueira 
de Lima, foi aprovado o prazo de atendimento ao presente Edital de 17 de dezembro de 2018 à 31 de 
janeiro de 2019, sem maiores discussões o EDITAL nº.001/2018 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
AUTORIZAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSO AO FMDCA – VISCONDE DO RIO BRANCO – MG, 
foi aprovado por unanimidade dos presentes, devendo ser levado à publicização ao meios de 
comunicação, imediatamente, para o fiel cumprimento do estabelecido neste instrumento, bem como a 
comunicação ao Juizado da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Visconde do Rio Branco 
sobre a inicialização do processo seletivo, cabendo à Comissão de Seleção constituída nos termos da 
Resolução/CMDCA 06/2018, responsável pela análise e aprovação dos projetos para a captação de 
recursos, financiamento de projetos e ações com recursos do FMDCA e recursos administrativos 
apresentados pelas entidades da sociedade civil e governamentais de atendimento exclusivo a 
crianças e/ou adolescentes, opinar pela aprovação ou rejeição dos projetos inscritos no atendimento 
ao presente edital. 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. 


