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gurança Pública, Subsecretaria de Juventude (12). Proposta 2 – acata o recurso – Obras Assis-
tenciais Padre Natale Battezze, Casa Azul, CESAM, ACM, ISBET, Casa de Ismael, Casa do 
Caminho, Centro de Ensino e Realibitação, Centro Comunitário da Criança, SINTIBREF, Ma-
rista, SINDISASC, Aldeias Infantis, Secretaria de Saúde, Secretaria de Trabalho e Secretaria de 
Turismo (17). Votação do mérito do requerimento: Cássio “entendendo que comissão especial 
não tinha condição de reformular a decisão plenária, bem como pelo entendimento de que não 
cabia no momento para alterar a resolução. Assim, foi encaminhado ao plenário pela não refor-
mulação da decisão da comissão pela manutenção da resolução e edital, bem como se trouxesse 
à mesa essa manutenção”. Patrícia “a comissão já tinha deliberado pela não alteração do edital 
e por isso esse assunto está em discussão”. Dada a palavra à Presidente Jane ela destacou que 
“a Plenária é grau de recurso. A Comissão do Processo de Escolha acatou o pedido da Associa-
ção dos Conselheiros Tutelares para alterar. A plenária esta discutindo é se procede ou não a 
alteração da resolução”. A Conselheira Milda destacou que”essa matéria já foi votada, o Plená-
rio já deliberou por consenso que não será alterada a Resolução nº 72”. O Conselheiro Salviano 
sugeriu “que o conteúdo seja vinculativo e não se discuta mais no âmbito do plenário tal assun-
to”. Passou-se ao registro de votos: proposta 1 – DEFERIMENTO para atender aos termos do 
requerimento e proceder a alteração da resolução - Secretaria de Cultura, Secretaria de Desen-
volvimento, Secretaria da Criança. Secretaria de Esporte, Secretaria de Justiça, Secretaria de 
Gestão do Território, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Mulheres, Secretaria de Relações 
Institucionais, Secretaria de Segurança e Subsecretaria de Juventude. Proposta 2 – INDEFERI-
MENTO do requerimento – Obras Assistenciais Padre Natale Battezze, Casa Azul, CESAM, 
ACM, CRP, ISBET, Casa de Ismael, Casa do Caminho, Centro de Ensino e Reabilitação, Centro 
Comunitário da Criança, SINTIBREF, Marista, SINDISASC, Aldeias Infantis, Secretaria de 
Saúde, Secretaria de Turismo. Abstenções - Secretaria de Educação e Secretaria do Trabalho. 
Registro de resultado: 16 contrários, 11 favoráveis, 2 abstenções. 

JANE KLEBIA N. S. REIS
Presidente do CDCA/DF

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015.
Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, no Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte 
- SAAN- Quadra 01, Lote C, às nove horas e vinte minutos, o presidente da Comissão, 
Emilson Ferreira Fonseca, abriu os trabalhos da Terceira Reunião Ordinária do Conselho 
de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA/DF. Estavam 
presentes os seguintes conselheiros: Valdemar Martins da Silva, representante da Casa de 
Ismael; Rodrigo ; Fabricio dos Santos, representante da Secretaria de Estado de Relações 
Institucionais e Sociais do DF; Emilson Ferreira Fonseca, representante da Secretaria de 
Planejamento; Francisco Rodrigues representante do Sintbref, Paulo Bosquete, Daniel 
Gomes da Silva e Luiza Arcangela de A. Carneiro, representantes da UNGEF/Secriança; 
Michelle Sandes, Carolina Huff , Franco Boeira Alves, Antônio Veras e  Cleiton Santos  
assessorores da secretaria executiva do CDCA/DF. A reunião iniciou-se com a participação 
da instituição Abrace explanando sobre o projeto apresentado ao FDCA/DF concernente 
à captação de recursos. A respectiva instituição alega que o recurso pleiteado será para 
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a aquisição de 06 veículos para melhorar o atendimento das crianças atendidas. Ficou 
acordado que a supracitada deverá trazer o restante da documentação que ainda estava 
pendente no Plano de Trabalho para posterior prosseguimento no trâmite. Logo após, foi 
discutido acerca do processo n° 417-001129/2014 do Instituto Brasileiro de Pró Educação 
e Desenvolvimento- ISBET no qual retornou da PGDF com algumas recomendações para 
saneamento por parte da intuição. Ficou deliberado que a justificativa apresentada pela 
instituição referente ao coordenador técnico será acolhida, uma vez que as atribuições do 
coordenador técnico se difere das atribuições dos dirigentes da instituição. Foi entendido 
também, a necessidade de um coordenador técnico exclusivo para a execução do projeto 
no qual será feito na Fercal e não na própria instituição. Discutiu-se também a exigência 
da Procuradoria acerca do Alvará de Funcionamento do local que será realizado o proje-
to.  Entendeu-se que a Fercal por ser uma região Administrativa carente e que não possui 
hospitais, delegacias e tampouco instituições para atendimento de crianças e adolescentes, 
ficou dispensando a apresentação do Alvará por entender que não há infraestrura suficiente 
no local.  O próximo ponto de pauta foi acerca dos 56 projetos apresentados respectivo ao 
Edital de Chamada Pública 01/2015. Ficou decido que os projetos que ainda apresentaram 
deficiências serão habilitados com ressalvas para as devidas correções no prazo recursal. 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e trinta e sete minutos, 
e eu, Michelle Sandes Correa, Assessora do CDCA, lavrei a presente ata que vai assinada 
por mim e pelo coordenador do Conselho de Administração.

EMILSON FERREIRA FONSECA

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA CONJUNTA Nº 02, DE 03 DE JULHO DE 2015.
O CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhes conferem o artigo 105, 
parágrafo único, incisos I, III e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, RESOLVEM:
Art. 1º Designar o Grupo de Trabalho – GT instituído por meio da Portaria Conjunta STC/SEF 
nº 03, de 24/07/2014, alterada pela Portaria Conjunta CGDF/SEF nº 01, de 10/03/2015, para 
efetuar a revisão da minuta de Decreto, que consta do processo nº 040-002.236/2014 e estabelece 
rotinas operacionais para os órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal para proposição, 
execução, acompanhamento, controle e avaliação de benefícios tributários no âmbito do Distrito 
Federal, com vistas a garantir sua adequação à metodologia em fase de elaboração.
Art. 2º O grupo de trabalho terá um período de 40 (quarenta) dias, contados a partir da data da 
publicação desta portaria, podendo ser prorrogado, desde que prestadas as devidas justificativas 
aos titulares dos órgãos que representam.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
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