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Aos (24) vinte e quatro do mês de abril 2018, às quinze 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, Amanda Krass Vaz de Melo - Membro Não Governamental Representante da Fundação 
Mendes Costa. Havendo quórum suficiente para deliberarem iniciou-se a reunião pelo Sr. 
Presidente colocando em discussão e votação a ata da reunião anterior que foi aprovada por todos, 
sem ressalvas, e em ato continuo passou-se discussão da pauta dia com a apresentação do Oficio 
11/2018 do Serviço de Acolhimento Família Acolhedora solicitando a liberação de Recursos 
financeiros do FMDCA, para a equipe do Serviço de Acolhimento Familiar local participar de um 
curso intensivo promovido pela Organização Terra dos Homes, entre os dias 28 e 29 de maio de 
2018, na cidade do Rio de Janeiro, onde durante a discussão a pedido dos conselheiros presentes 
foi solicitado o comparecimento à sala de reunião, da Gerente do Serviço, Srta. Patricia Carla 
Raimundo afim de fornecer maiores esclarecimentos sobre o pedido fez que suscitou duvidas sobre 
a importância para o serviço local, quantos iriam e que montante de recursos deveriam ser 
alocados nesta capacitação. Em análise final e destaque ao disposto no art. 6º., item IV, da 
Resolução 02/2018 já em pauta para aprovação neste Conselho, sobre a destinação de recursos do 
FMDCA, foi deliberado por unanimidade dos presentes sobre a necessidade de vinculação com a 
Secretaria de  Desenvolvimento Social no custeamento de uma capacitação que não está 
completamente destinado como Programas e Projetos de capacitação e formação profissional 
continuada dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente – Rede 
SGD, para o seu total pagamento, cabendo ao Municipio as demais despesas além das inscrições no 
curso, tais como locomoção, diárias para hospedagem e alimentação na cidade do curso. Deverá 
ser oficializada a solicitação do Serviço de Acolhimento solicitante sobre o deferido pelos membros 
do CMDCA em reunião plenária. Em ato contínio passou-se ao item seguinte que trata da Resolução 
03/2018 que institui a Comissão de Registro e Inscrição de Entidades, Programas e Projetos no 
âmbito do CMDCA/VRB de forma paritária, entre conselheiros titulares e suplentes, tendo por 
finalidade receber, avaliar e emitir parecer aos pedidos de registro e de inscrição, conforme as 
regras estabelecidas pela Resolução 001/2018, que ficará assim constituída: Conselheiras Titulares: 
Vilza Miranda Gonçalves, Vera Lucia Ribeiro Gonçalves, Amanda Krass Vaz de Melo, Isabel Cristina 

de Oliveira e Leonardo Cássio Souza como Suplente. Ao item seguinte da pauta que trata do 
Requerimento de Registro no CMDCA formulado pelo Grupo Recreação Cultural, foi deliberado 
sobre o primeiro ato de análise e deliberação por parte da Comissão ora criada, que após o tramites 
tratados na Resolução 001/2018, será apresentado em reunião plenária deste conselho para 
apreciação do pedido. Referente à Proposta de Resolução 002/2018 que dispõe dobre as normas de 
funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, dadas 
algumas duvidas levantadas pela Conselheira Keila, ficou de definir com a Pró-Bem, os pontos 
obscuros de entendimento e na próxima reunião a ser realizada no dia 03 de Maio de 2018, as 
0900hs, será deliberada para aprovação e daí seguirmos para a capacitação dos conselheiros de 
direitos e das entidades de acolhimento que o desejarem. Nada mais havendo a tratar, lavrei a 
presente ata, que se aprovada vai devidamente assinada por mim secretaria e pelos demais 
presentes nesta reunião. 


