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Aos (05) cinco dias do mês de julho de 2022, às (15:00)quinze horas, em primeira convocação, reuniram-se 

ordinariamente a maioria dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Visconde do 

Rio Branco – CMDCA/VRB, no Salão de reuniões do Anexo Administrativo da Prefeitura Municipal, para tratarem de 

assuntos constantes da pauta do dia, onde estiveram presentes os conselheiros: a Presidenta do CMDCA - Claudiene 

Oliveira Sanseverino Lira - Membro Não Governamental Representante da Fundação Mendes Costa, Paulo Sérgio 

Felisbino e Roberto Luiz Ceribeli – Membros Não Governamentais representante da Liga Mineira de Hapkido, Isabel 

Cristina de Oliveira - Membro Não Governamental Representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

APAE, Juliana Martins Maltoni e Elaine Guimarães Silva Bolandini – Membros Governamentais Representantes da Área 

Educacional, Gisele de Castro Antonucci – Membro Governamental Representante da Área Financeira, Agnes Antoniol 

Soares da Silva – Membro Governamental Representante da Secretaria Municipal de Saúde, justificada a ausência por 

motivos de força maior, do conselheiro Willian do Carmo Aquino, abrindo a reunião a sra. Presidenta, agradecendo a 

todos pela presença e em ato continuo em discussão do Item I da pauta do dia, pediu a dispensa da leitura da ata da 

reunião anterior, haja a vista que todos conselheiros já a receberam para leitura e correções, o que foi aprovado pelos 

presentes,  em ato continuo na discussão do item II da pauta do dia que trata das correspondências, o secretario Paulo 

Sérgio Felisbino, apresentou o oficio n°. 006/2022 do Nacional Atlético Clube solicitando ao CMDCA, através da 

Comissão de Registro, a atualização do cadastro e regularização dos documentos que estavam pendentes da entidade, 

bem como de documentação complementar ao oficio 005/2021 da Fundação Mendes Costa, contendo copias de recibos 

de doações obtidas através do Edital 001/2018, que teve sua validade ampliada para até 31/12/2021, pelo motivo do 

estado de pandemia que passou o país, aglutinando todos os valores arrecadados para efeito de apenas um Termo de 

Fomento, após deliberação pela Comissão de Seleção e aprovação em Plenário do CMDCA. Em ato continuo a Sra. 

Presidenta, passou a discussão do item III, que trata da Resolução n°. 023/2022 de 05 de julho de 2022 (COMISSÃO 

DE SELEÇÃO) (com amparo legal: RI – Res. 04/2018 Seção III, art. 29 à 34), anteriormente composta por conselheiras 

que não mais tem condições de se manterem nesta comissão que tem como competência a responsabilidade 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. Após ampla discussão ficou assim constituída a nova Comissão de Seleção: 

Cons. Jackson Leandro Moreira Gonçalves – Coordenador; Cons. Antônio Ernesto da Silva – Relator; Cons. 

Tatiane de Cássia Rodrigues – Membro; Cons. Eliana Aparecida Pereira – Membro e Cons. Isabel Cristina de 

Oliveira – Suplente. Em ato seguinte, passou-se a discussão da Resolução 024/202 de 05 de julho de 

2022(COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO) (com amparo legal: RI – Res. 03/2018, Seção III, art. 17 e seus 

parágrafos) ratificando o Decreto do Executivo n°.127/2022, conforme orientação do CONANDA, que terá por finalidade 

a responsabilidade pela análise e aprovação dos projetos e ações a serem financiados com recursos do FMDCA e de 

recursos administrativos apresentados pelas organizações da Sociedade Civil (OSC’s) com atendimento exclusivo a 

crianças e/ou adolescentes no Munícipio de Visconde do Rio Branco, em especial e exclusivamente ao Edital 001/2022, 

em pauta nas reuniões deste conselho. Ficando assim composta a Comissão Especial de Seleção: Conselheiro 

PAULO SÉRGIO FELISBINO – Coordenador; Conselheiro JACKSON LEANDRO MOREIRA GONÇALVES – 

Relator; Conselheiro PEDRO AMÉRICO MARIOSA JUNIOR – Membro integrante, Conselheiro WILLIAN DO 

CARMO DE AQUINO – Membro da SMDS – Có-relator e MARCOS ANTONIO GUIMARÃES – membro da SMDS – 

Integrante. Após concluídas estas deliberações as referidas resoluções serão encaminhadas através do sistema 

eletrônico de comunicação da Prefeitura Municipal, 1DOC, para que o Departamento de Comunicação faça as devidas 

publicações nos termos da Lei municipal n°. 1.470/2018. Decidindo-se sobre as reuniões das comissões ora 

formalidades, na próxima semana para deliberarem sobre os pedidos hoje apresentados, sendo as liberações sobre os 

recursos a serem repassados à FMC e o Edital 01/2022 de recursos do FMDCA às entidades cadastradas. Em demais 

assuntos sugeridos, foi informado pelo secretario o saldo bancário do FMDCA no valor total aplicado na data de 

04/07/2022 de R$310.829,89, a ser descontado o valor a ser repassado à FMC no valor de R$120.137.54, descontados 

os 20% que ficam retidos na conta do FMC. Em seguida, foram levantadas questões relativas ao acompanhamento de 

projetos subvencionados e entidades cadastradas na aplicação de seus PPP´s como o caso do Abrigo Regional Laine 

Pires Oliva e a inscrição de seus acolhidos nos projetos sociais da cidade. Não havendo mais nada a tratar, lavrei a 

presente ata, que se aprovada, vai assinada pelos presentes na próxima reunião. 


