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Aos (20) vinte 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, Vera Lúcia Ribeiro Gonçalves – Membro Governamental Representante da Área 
Educacional, Elaine Balbino da Costa Slaib -  Membro Governamental representante da área da 
Saúde, Leonardo Cássio de Souza – 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, também 
presentes à convite, o representante do Conselho Tutelar, o Conselheiro Wellington, bem como 
estiveram presentes a Sra. Jaqueline Caneschi, o Advogado Dr. Sérgio Faeda, Diretor de Convênios 
da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 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 a Sr. Patrícia Raimundo, presente na reunião anterior, 
solicitou a retificação da informação de que estava com 05(cinco) famílias acolhendo e que passou 
para 06(seis) com mais um acolhimento determinado pela Vara da Infância e Juventude, passando de 
08(oito) para 09(nove) crianças acolhidas, o que foi aprovado por todos, sem outras 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, o Sr. Dr. Sergio Faeda, 
se apresentou também como Presidente da Comissão criada no âmbito do Decreto 230/2018 de 14 de 
novembro de 2018, afirmando aos presentes que em vista do periculum in mora com o risco de 
decisão tardia e perigo em razão da demora. Expressando que o pedido deve ser julgado procedente 
com urgência ou imediatamente suspenso o efeito do ato ou da decisão, para evitar um dano grave e 
de difícil reparação relativo às crianças acolhidas  e de que não há ilegalidade na permissão da 
utilização dos recurso do FMDCA, provisoriamente até 31/01/2019, onde deveremos nos reunir a partir 
de 20/01/2019 para avaliarmos novamente este impacto, a Conselheira Amanda no uso da palavra 
informou a todos que em consulta ao Dr. Kleber da Pro-Bem, obteve a afirmação que  realmente a 
decisão da ajuda deve ser temporária, em ato continuo a Sra. Patrícia Raimundo falou sobre o custo 
apurado para se criar um abrigo que gira em torno de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais) 
mensais por criança abrigada, o que se torna muito dispendioso para o Municipio, estando fora de 
implantação. Em ato continuo, o Sr. Presidente informou aos demais conselheiros sobre o item III da 
pauta que trata do Edital de Chamamento 2018 dando um prazo de 10 dias a partir desta data para a 
apresentação, pela Comissão de Fundos, de uma minuta do Edital a ser discutido e aprovado para 
este ano. 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. 


