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Aos (22) vinte e dois dias do mês de janeiro de 2018, às nove horas e vinte 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, Dagmar de Souza 

Fernandes – Membro Governamental Representante da Área Social, Yone Amin - Membro Governamental 
representante da área da Saúde, 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, representando o Conselho Tutelar 
se fez presente o conselheiro Wellington convidado para participar da reunião, justificada a ausência da 
conselheira Keila Siqueira de Lima por motivos profissionais, estando também presentes a Sra. Patrícia Carla 
Raimundo, Gerente do Serviço de Acolhimento Familiar “Familia Acolhedora” e o Sr. Controlador do Municipio 
Luiz Fernando da Silva. 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, colocada 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 da solicitação 
de continuidade ao subvencionamento pelo FMDCA ao pagamento da famílias com acolhimento institucional, 
com a apresentação do demonstrativo de pagamento do mês de janeiro/2019 no valor de R$7.967,89, 
conforme definido na reunião de 20 de novembro de 2018, sobre a reavaliação da situação financeira 
estabelecida no Decreto de Calamidade Financeira nº. 230/218, após os devidos esclarecimentos do Sr. 
Controlador do Municipio e a palavra da Gerente do Serviço Sra. Patrícia, passou-se a discussão e votação do 
pedido de autorização para prorrogação dos pagamentos às famílias do programa, que ficou sugerido que 
devamos autorizar a utilização dos recursos do FMDCA até a vigência do Decreto e caso haja a prorrogação 
do mesmo deveremos reavaliar sua aplicabilidade em no máximo de 180 dias ou seis meses. Em ato continuo 
passou-se a discussão do Item III sobre a apresentação do pedido de inscrição da APAE de Visconde do Rio 
Branco, que após a leitura do Relatório de Analise do Pedido de Registro apresentado pela Comissão de 
Registro, nos termos da Res./CMDCA 001/2018 que em reunião realizada no dia 04 de janeiro de 2019, 
analisou e aprovou o pedido de inscrição da entidade, passadas as considerações, foi posto em discussão e 
votação a proposta de inscrição da APAE de Visconde do Rio Branco sendo considerada apta a obtê-la, por 
unanimidade dos presentes, sendo autorizada a Secretaria Executiva emitir o respectivo Certificado de 
Inscrição sob o nº. 007/2019, de 22 de janeiro de 2019, bem como oficializar os correspondentes agentes da 
Rede SGD, como Juizado da Vara de Infância e Juventude, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 
Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, em ato continuo passou-se a discussão do Item IV que trata das Eleições 
2019 dos novos membros do CNDCA e do Conselho Tutelar, conforme previsto no art. 5º. Item XV e XVI do 
Regimento Interno contido na Res./CMDCA nº. 004/2018, sendo aprovada a apresentação de um edital de 
convocação de Assembleia Geral, pela Diretoria do CMDCA, destinado a receber os indicados a comporem o 
Novo Conselho em convite enviado às entidades de apoio e acolhimento de crianças e adolescentes de 
Visconde do Rio Branco, bem como ficou decidido a realização do mesmo convite às representações de jovens 
como Parlamento Jovem, Interact/Rotaract, Demolay, para comporem este novo conselho. Quanto à eleição do 
Conselho Tutelar, ficou decidido pelos presentes que deverá ser tratado oportunamente este assunto, após a 
posse do novo conselho do CMDCA. 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. 


