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POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE BRAZLÂNDIA

DESPACHO DO CHEFE Nº 15, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009.
Restituição de Tributos - Indeferimento
O CHEFE DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE BRAZLÂNDIA, DA
DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA
RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das atribuições previstas na Portaria n° 648, de 21 de dezembro de 2001, alterada pela
Portaria n° 563, de 05 de setembro de 2002, e tendo em vista a competência conferida pela
Ordem de Serviço nº 10, de 13 de fevereiro de 2009 combinado com o artigo 1º, inciso I, alínea
“a” da Ordem de Serviço nº 06, de 16 de fevereiro de 2009, resolve: INDEFERIR o pedido de
restituição de tributo abaixo relacionado, na seguinte ordem: Processo, Interessado(a), CPF/
CNPJ, Tributo e Motivo: 0046-001.688/2009, DARLAN MARQUES CARNEIRO,
209.955.041-72 -  ITBI, o requerente deixou de pleitear a compensação e/ou restituição do
Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos de  Bens Imóveis por Natureza ou Acessão Física e
de Direitos Reis sobre Imóveis – ITBI antes do transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos da
incidência do ITBI em 2001, evidenciando, assim, a INTEMPESTIVIDADE E EXTEMPO-
RANEIDADE do processo. Cumpre esclarecer que, nos termos do parágrafo 2º, do artigo
67, do Decreto n° 16.106/94, o interessado poderá recorrer da presente decisão no prazo de
20 dias a contar da sua publicação.

JADSON VIEIRA CAMPOS

DESPACHO DE DEFERIMENTO Nº 50, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009.
O CHEFE DO POSTO DE ATENDIMENTO DE BRAZLÂNDIA, DA DIRETORIA DE
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SE-
CRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribui-
ções previstas no Decreto nº 27.782, de 15 de março de 2007 e na Portaria nº 648, de 21 de
dezembro de 2001, alterado pela Portaria nº 563, de 05 de setembro de 2002 e, tendo em vista
a competência que lhe foi delegada pela Ordem de Serviço nº 10, de 13 de fevereiro de 2009;
artigo 1º, inciso I, alínea “b” da Ordem de Serviço nº 06, de 16 de fevereiro de 2009, resolve:
AUTORIZAR a Compensação/Restituição de tributo ao requerente abaixo relacionado, na
seguinte ordem: PROCESSO – INTERESSADO –  IMPOSTO – VALOR: 046000876/2008
– ANTONIA SANTIAGO SEIXAS, IPVA, 358,01; 0127-005.499/2009 – EDGARD LIN-
COLN DE PROENÇA ROSA – IPVA – 522,06; 0127-006.828/2009 – MARCOS CLAU-
DIO DA SILVA LIMA – IPVA – 21,25; 0046-002.824/2009 – ROSIMEIRY DA SILVA –
IPVA – 167,33.

JADSON VIEIRA CAMPOS

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA,
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

CONSELHO DOS DIREITOS DA
 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 46, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre as diretrizes e moções aprovadas na VII Conferência dos Direitos da Criança e
do Adolescente do Distrito Federal.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN-
TE – CDCA, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de defesa e de atendimento
dos direitos da criança e do adolescente regido pela Lei n. 3.033/2002, no uso de suas
atribuições legais, resolve:
Art. 1º - Publicar as diretrizes para elaboração da Política de Proteção e Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal e construção do Plano Decenal, bem
como as moções, aprovadas na VII Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Distrito Federal, realizada no período de 19 a 21 de agosto de 2009, conforme anexa I.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO NORMANDO FEITOSA DE MELO

ANEXO I
DIRETRIZES APROVADAS NA

VII CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO  DIS-
TRITO FEDERAL

Eixo I – Promoção e Universalização dos Direitos em um Contexto de Desigualdades
1. Criar e fortalecer programas intersetoriais de orientação aos pais, buscando prevenir e
solucionar os problemas que afetam o convívio familiar e social, auxiliando as famílias no
cumprimento de seus direitos e deveres.
2. Garantir o atendimento integral com qualidade a todas as crianças e adolescentes nas
políticas públicas através da educação.

3.Implementar a Rede de Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes, principalmente
CRAS, CREAS e COSE, conforme o SUAS e o PNAS que garantem o atendimento, preven-
ção e promoção, buscando a integração dos vários segmentos como: saúde, educação, traba-
lho e justiça.
4. Criação imediata do cargo de Assistente Social e, por meio de concurso público, selecionar
os profissionais para compor o quadro de funcionários das escolas públicas.
5.  Garantia de recursos orçamentários e financeiros para a execução da política de educação
infantil pública com ênfase na edificação de unidades de atendimento infantil, contemplando
espaço físico e de profissionais capacitados para exercer suas atribuições (inclusive com
monitores).
6. Garantir a inclusão implantando e operacionalizando como temas transversais os Direitos
Humanos e Direitos da Criança e do Adolescente no currículo de todos os níveis e modalida-
des de ensino, conforme a legislação pertinente. Esta diretriz visa empoderamento do públi-
co infanto-juvenil na participação política para a garantia de seus direitos.
7. Priorizar o investimento do orçamento e sua execução nas políticas públicas, garantindo
um sistema educacional eficiente, incorporando o Ensino Técnico Profissionalizante como
uma ferramenta essencial na construção da ética cidadã, contribuindo na formação psicosso-
cial da criança e do adolescente.
8. Capacitar de forma continuada todos os profissionais da Educação Básica e do Sistema de
Garantia de Direitos da criança e do adolescente, de entidades governamentais e não governa-
mentais, sobre a temática Direitos Humanos, especificamente da infância e juventude (em
suas diversas dimensões: étnico-racial, de gênero, classe social, região, cultura, religião, ori-
entação sexual e identidade de gênero, geração e deficiência, entre outras, sem perder de vista
suas peculiaridades) e seu Sistema de Garantia de Direitos.
9. Incluir como crimes de responsabilidade fiscal e improbidade administrativa a não execu-
ção do orçamento público que garante a proteção integral da criança e do adolescente previsto
na Constituição Federal.
10. Execução e o monitoramento (através do Observatório Nacional da Infância e Juventude)
de um Plano Decenal de âmbito Municipal, Estadual e Distrital de Políticas de Direitos
Humanos para Crianças e Adolescentes que assegure as diversas dimensões socioeconômi-
cas, étnico-racial, de gênero, classe social, região, cultura, religião, orientação sexual, identi-
dade de gênero, geração, deficiência, entre outros.
Eixo II – Proteção e Defesa no Enfrentamento das Violações de Direitos Humanos de Crian-
ças e Adolescentes
1. Imediato encaminhamento para o CDCA/DF do Plano Distrital de Enfrentamento da
Violência Sexual Contra a Criança e o Adolescente, para análise e deliberação. A partir da
aprovação do plano, garantir orçamento para sua implementação nas diversas Secretarias
envolvidas com a temática.
2. Garantir previsão e execução orçamentária para a implementação do Plano de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil do Distrito Federal nas diversas Secretarias envolvidas com
a temática, em articulação com os demais Planos de Políticas Públicas voltadas para a garan-
tia dos direitos das crianças e adolescentes.
3. Criar plano intersetorial de atenção ao adolescente em cumprimento de medidas socioedu-
cativas em meio aberto (Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviços à Comunidade –
PSC). O plano contemplará as políticas de educação, trabalho, assistência social, saúde,
esporte, cultura e lazer, com foco na garantia do princípio da prioridade absoluta prevista no
Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Garantir previsão e execução orçamentária para a implementação do Plano de Convivência
Familiar e Comunitária no Distrito Federal, nas diversas Secretarias envolvidas com a temá-
tica, em articulação com os demais Planos de Políticas Públicas voltadas para a garantia dos
direitos das crianças e dos adolescentes.
5. Garantir a proporcionalidade de uma Vara da Infância e da Juventude no Distrito Federal
para cada 300 mil habitantes, assumindo também o julgamento de crimes contra a criança e o
adolescente, implementando uma política de formação continuada dos seus servidores.
6. Criar equipe multidisciplinar voltada para a proteção no enfrentamento das violações de
Direitos Humanos da criança e do adolescente em cada escola da Rede Pública, composta por
Assistente Social, Psicopedagogo e Psicólogo, com o objetivo de trabalhar articuladamente
com o Sistema de Garantia de Direitos.
7. Criar e garantir orçamento para implementação de um Plano de Promoção dos Direitos da
Criança e Adolescente em Situação de Rua, em articulação com os demais Planos de Políticas
Públicas voltadas para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.
8. Investir recursos na implementação da rede de saúde mental com a criação de dispositivos
como o CAPSI, de modo proporcional à população de cada Região Administrativa/Municí-
pio, com o objetivo de garantir o atendimento de crianças, de adolescentes e de suas famílias.
9. Criar plano intersetorial de atenção ao adolescente em cumprimento de medidas socioedu-
cativas em meio aberto (Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviços à Comunidade –
PSC). O plano contemplará as políticas de educação, trabalho, assistência social, saúde,
esporte, cultura e lazer, com foco na garantia do princípio da prioridade absoluta prevista no
Estatuto da Criança e do Adolescente.
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10. Garantir implantação de programa de formação profissional e inserção no mercado de
trabalho para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade e
internação.
Eixo III – Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos
1. Ampliação dos numero dos Conselhos Tutelares no Distrito Federal, em conformidade
com a Resolução nº 75/2000 do CONANDA, bem como a Resolução Normativa nº 36 do
CDCA, garantindo a estrutura de funcionamento e capacitação de seus membros, além da
devida dotação e execução orçamentária.
2. Responsabilizar política e administrativamente os gestores pela não execução das Políti-
cas Públicas destinadas às crianças e adolescentes, bem como as resoluções dos Conselhos.
3. Descentralizar o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente para fins de
cumprimento do disposto no artigo 145 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deverá implantar e garantir o funcionamento
de pelo menos uma Vara da Infância e da Juventude com competência plena, inclusive para
processar e julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes, com salas especiais para
tomada de depoimentos de crianças e adolescentes, em cada uma das circunscrições Judiciá-
rias do Distrito Federal. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios deverá
implantar e garantir o funcionamento de Promotorias de Justiça especializadas em infância e
juventude com as atribuições definidas no artigo 201 do mesmo Estatuto, em cada uma das
circunscrições mencionadas. A Defensoria Pública do Distrito Federal deverá implantar e
garantir o funcionamento de defensorias especializadas em infância e juventude nas mesmas
circunscrições judiciárias. A Polícia Civil do Distrito Federal deverá implantar e garantir o
funcionamento de Delegacias de Proteção da Criança e do Adolescente em todas as circuns-
crições judiciárias do Distrito Federal.  Todas estas instâncias deverão funcionar no mesmo
local conforme preconiza o artigo 88 inciso V do ECA.
4. Assegurar a implementação de campanhas educativas de ampla divulgação dos Conselhos
Tutelares através de palestras, feiras culturais, material impresso, mídias e Internet, alcan-
çando todos os órgãos governamentais, a sociedade civil, as empresas privadas e a família.
5. A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal devem garantir estrutura
física adequada e pessoal especializado permanente para os respectivos Conselhos de
Direitos da Criança e do Adolescente. Deverá ser revisto o dispositivo do ECA, que
estabelece que a função de Conselheiro não será remunerada, para fixar subsídio equiva-
lente ao do Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do
Ministério Público.
6. Implantar e implementar os CAPS e comunidades terapêuticas para atendimento especí-
fico a crianças, adolescentes e seus familiares dependentes químicos no território Nacional de
forma descentralizada.
7. Determinar a obrigatoriedade no currículo escolar, nos programas dos concursos públicos
e de formação inicial e continuada de todos os servidores e agentes públicos civis e militares,
da disciplina de Direitos Humanos, priorizando o Direito da Criança e do Adolescente.
8. Proporcionar mais qualificação através da formação e capacitação continuada dos opera-
dores do Sistema de Garantia e Direitos e todo profissional que sua atividade tenha relação
direta com a criança e o adolescente, trabalhando de forma preventiva, garantindo, assim, a
doutrina de proteção integral. Na estrutura do CONANDA deverá haver Escola Nacional dos
Direitos da Criança e dos Adolescentes com o objetivo de formação, aperfeiçoamento e
pesquisa do Sistema de Garantia de Direitos.
9. Execução das eleições do Conselho Tutelar seja feita através da Justiça Eleitoral com o
voto nos termos do disposto na Constituição Federal.
10. Garantir implementação e aplicação integral dos recursos destinados ao Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo (SINASE), vetando a possibilidade de terceirização de ações
e serviços relacionados às medidas, priorizando aquelas em meio aberto.
Eixo IV – Participação de Crianças e Adolescentes nos Espaços de Construção da Cidadania
1. Instituir a criação de Entidades de Aprendizagem e Inserção no Trabalho para adolescentes
em tarefas administrativas e formativas nos Conselhos de Direito, Conselhos Setoriais e
Conselhos Tutelares.
2. Criar espaços nos diversos meios de comunicação coordenados por adolescentes, visando
promover discussões políticas, culturais e sociais, tendo a escola como centro realizador.
3. Priorizar as ações que contribuam para o desenvolvimento social e político da criança e do
adolescente quer sejam desenvolvidas por escolas, igrejas, ONGs, dentre outros espaços
culturais para consolidar e fortalecer a rede social.
4. Efetivar e estimular a implementação do Grêmio Estudantil nas escolas, trabalhando temas
como cidadania, direitos e deveres da criança e do adolescente.
5. Elaborar Plano de Serviços Socioeducativos, nas três esferas de governo, com previsão na
Lei de Diretrizes Orçamentárias e, após a criação deste, a implementação do SINASE, resga-
tando valores como cidadania, família e cultura.
6. Garantir, em lei, a participação da criança e do adolescente como membro efetivo dos
Conselhos de Direitos da Infância e Adolescência com direito à voz e voto.
7. Criar uma central de atendimento à criança e ao adolescente para registro de propostas,
reclamações e denúncias em relação ao funcionamento do Sistema de Garantia de Direitos de

Criança e Adolescente, devendo encaminhá-los aos órgãos competentes para solução dos
problemas.
8. Criar mecanismos de garantia da participação de criança e adolescentes em audiências
públicas nos Conselhos Setoriais, na Câmara Legislativa, Câmaras de Vereadores, Assembléi-
as Legislativas, Câmara Federal e Senado, como convidados permanentes, inclusive em suas
Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho com direito à voz.
9. A escola deverá incentivar atividades que garantam a discussão de temas relativos à Promo-
ção de Direitos Humanos e Cidadania, Diversidade Sexual, Étnica, Cultural e Religiosa da
criança e do adolescente.
Eixo V – Gestão da Política
1. Implementar a Educação Básica com universalização da Educação Infantil e Ensino Médio
(urbano e rural) garantindo a qualidade em todos os níveis e modalidades de ensino.
2. Implementar a discussão sobre os direitos e deveres relacionados às crianças e adolescen-
tes nas unidades públicas e privadas de ensino, tendo como referência a Lei Federal nº
11.525/2007, ampliando-a para a Educação Básica.
3. Criar comissões regionais com a participação da comunidade responsáveis por mapear,
fiscalizar e monitorar os recursos destinados à criança e ao adolescente, bem como viabilizar
as informações para a comunidade.
4. Criar comissão intersetorial em nível de governo nas esferas Nacional, Estadual, Munici-
pal e do Distrito Federal responsável pela articulação entre as diversas ações das políticas
setoriais de atendimento à criança e adolescente.
5. Garantir recursos para a promoção de ações de formação continuada que empoderem
operadores do Sistema de Garantia de Direitos, com conhecimentos, habilidades e atitudes
necessários ao exercício de suas funções.
6. Garantir investimentos e acesso de crianças e adolescentes ao lazer, ao esporte e à cultura,
priorizando o resgate das manifestações populares regionais.
7. Garantir que o Poder Executivo submeta a proposta do Plano Plurianual, da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual à apreciação dos Conselhos dos Direitos
de Crianças e Adolescentes Municipais, Estaduais, Distrital e Nacional com no mínimo
quarenta e cinco dias de antecedência do encaminhamento ao Poder Legislativo competente.
8. Exigir que o orçamento destinado à criança e ao adolescente em âmbito Nacional, Estadual,
Municipal e do Distrito Federal seja executado na íntegra, observando a prioridade absoluta
prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, proibindo o seu
contingenciamento.
9. Assegurar a implantação das unidades da rede de saúde mental, em especial aquelas res-
ponsáveis pelo tratamento e prevenção da dependência química de crianças e adolescentes.
10. Descentralizar o Sistema de Justiça responsável pela proteção Infanto-juvenil (Vara da
Infância, Ministério Público, Defensoria Pública e Unidades Policiais de Proteção) bem
como a criação de Varas especializadas em infância e juventude em cada Comarca, inclusive
no julgamento de crimes praticados contra crianças e adolescentes.

MOÇÕES APROVADAS NA
VII CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA
 E DO ADOLESCENTE DO  DISTRITO FEDERAL

1) Para fins de cumprimento do disposto no Artigo 88 Inciso VI do Estatuto da Criança
e do Adolescente, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal deverão
destinar no mínimo 50% dos recursos orçamentários da rubrica publicidade e propagan-
da da Administração Direta e Indireta para divulgação dos direitos da criança e do adoles-
cente em todos os espaços de mídia comumente utilizados pelos Órgãos Governamen-
tais. 2) Para fins de cumprimento do disposto no Artigo 145 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios deverá implantar e
garantir o funcionamento de pelo menos uma Vara da Infância e da Juventude com com-
petência plena, inclusive, para processar e julgar crimes cometidos contra crianças e
adolescentes, em cada uma das circunscrições judiciárias do Distrito Federal, e o Minis-
tério Público do Distrito Federal e Territórios deverá implantar e garantir o funciona-
mento das respectivas Promotorias de Justiça Especializadas, com as atribuições previs-
tas no Artigo 201 do mesmo Estatuto. A Polícia Civil do Distrito Federal deverá implan-
tar e garantir o funcionamento de pelo menos uma Delegacia de Proteção a Criança e ao
Adolescente em todas as circunscrições judiciárias, com competência exclusiva para
apuração de crimes em que as crianças e adolescentes sejam vítimas com atendimento
ininterrupto. 3) Em agradecimento ao CDCA/DF e a todos os participantes da VII
Conferência pelo aumento do número de vagas para delegados adolescentes participarem
da 8ª Conferência Nacional. 4) Sabe-se que cerca de 10% das crianças e jovens brasileiros
apresentam algum tipo de deficiência. A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) preconizam que o atendimento educacional a
este segmento deve ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino. Assim, conside-
rando o que está posto na legislação brasileira, solicitamos a garantia do atendimento
especializado a alunos com graves deficiências, em escolas especializadas, de forma
substitutiva ao ensino regular, sempre que necessário for. Neste contexto, ressaltamos
nossa posição contrária ao texto preliminar do Parecer N.º 13 do Conselho Nacional de



PÁGINA   13Nº 188, segunda-feira, 28 de setembro de 2009 Diário Oficial do Distrito Federal
Educação que prevê matrícula obrigatória, a partir de 2010, de todas as pessoas com
deficiência no sistema regular de ensino, desconsiderando suas necessidades e limita-
ções. 5) Dada a relevância do Sistema de Segurança Pública, na perspectiva da defesa dos
direitos humanos, em face do Sistema de Garantia de Direitos de crianças e adolescentes,
a plenária da VII Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente Distrito Federal,
recomenda a Secretaria de Estado de Segurança Pública: a) registro no CDCA/DF de
todos os Programas da Secretaria, bem como dos órgãos Executivos vinculados voltados
para crianças e adolescentes, tais quais PROERD, Bombeiro Mirim, EDUCS, etc; b)
ampliação da participação de integrantes do Sistema de Segurança Pública em Fórum,
debates, audiências públicas e demais discussões que versem sobre direitos de crianças e
adolescentes; c) promover, no âmbito dos órgãos do Sistema de Segurança Pública, cur-
sos, seminários, palestras, fóruns e workshops, voltados para a capacitação e sensibili-
zação dos Agentes de Segurança Pública em face da aplicação do Estatuto da Criança e do
Adolescente; d) monitoramento das ações de responsabilidade dos segmentos de segu-
rança pública constantes dos Planos Distritais correlatos a infância, a exemplo, dos
Planos de Enfrentamento a Violência Sexual e Convivência Familiar e Comunitária e ao
Plano de Erradicação ao Trabalho Infantil. 6) Moção de Repúdio ao Governo do Distrito
Federal pela não execução do orçamento público destinado às políticas voltadas à criança
e ao adolescente – Orçamento Criança e Adolescente. Em 2008 o Governo do Distrito
Federal executou menos de R$ 600,00 com a medida de Liberdade Assistida, medida
considerada prioritária pelo SINASE. No enfrentamento a violência sexual, foi gasto,
somente no âmbito da Assistência Social, R$ 185.000,00. Na erradicação do trabalho
infantil foi gasto somente 60% do orçamento destinado a esta ação. É importante ressal-
tar que nestas duas últimas ações o dinheiro é proveniente de recursos federais, não
tendo a complementação de recursos do Governo do Distrito Federal. No último relató-
rio do GDF sobre Orçamento Criança e Adolescente, foi gasto com crianças e adolescen-
tes somente 19% do orçamento total do Governo do Distrito Federal. Isto retrata o
descumprimento do Governo do Distrito Federal com o Artigo 227 da Constituição
Federal que estabelece crianças e adolescentes como prioridade absoluta. 7) Mais uma
vez a falência do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal leva a morte de mais um
adolescente no CAJE. Pela implementação imediata do SINASE, garantindo a estrutura
física, material e de pessoal, para viabilização do Sistema, contemplando: formação
continuada dos servidores; excepcionalidade da medida de internação; estruturação e
autonomia da Defensoria Pública; prioridade do meio-aberto; inclusão e execução de
recursos no âmbito do orçamento público. Nossa solidariedade e compromisso de luta
com a causa da criança e do adolescente.

Brasília, 16 de setembro de 2009.
COMISSÃO ORGANIZADORA DA VII CONFERÊNCIA DISTRITAL - CDCA/DF: MIL-
DA LOURDES PALA MORAES, Instituto Marista de Solidariedade – IMS; RENATA
RODRIGUES FLORES ALVES, Associação Cristã dos Moços Brasília – ACM; JOSEANE
BARBOSA DA SILVA, Centro Salesiano do Menor – CESAM; JOAQUIM SILVA VILELA,
Secretaria de Cultura do Distrito Federal; LUCÍOLA JUVENAL MARQUES, Secretaria de
Educação do Distrito Federal; ROGÉRIO DIAS PEREIRA, Secretaria de Justiça, Cidadania
e Direitos Humanos do Distrito Federal.

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 47, DE 18 DE SETEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre indeferimento de candidatura a Conselheiro Tutelar para o triênio 2009/2012,
por decisão judicial que determina sua inelegibilidade para concorrer a nova eleição para o
Conselho Tutelar do Distrito Federal pelo prazo de 4 (quatro) anos.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN-
TE – CDCA, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de defesa e de atendimento
dos direitos da criança e do adolescente regido pela Lei n. 3.033/2002, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro na Sentença Judicial exarada pela Vara da Infância e da Juven-
tude do Distrito Federal, nos autos do processo da Ação Civil Pública n. 826-9, proposta
pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, publicada no Diário da
Justiça do Distrito Federal em 24/11/2006, e por deliberação da 191ª Reunião Plenária
Ordinária do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal –
CDCA/DF, realizada em 16/9/2009, RESOLVE:
Art. 1º - Indeferir a candidatura de CÉLIA ALVES DA SILVA, por estar judicialmente inele-
gível para concorrer à nova eleição para o Conselho Tutelar do Distrito Federal, pelo prazo
de quatro anos, a contar de 24/11/2006, devendo seu nome ser retirado do rol de candidatos
pré-habilitados para o Conselho Tutelar de Santa Maria, da Resolução nº 27, de 30 de junho
de 2009, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 125, de 1º de julho de 2009,
páginas 10/15, como também excluir o seu nome da relação nominal e o número de votação
dos Candidatos Inscritos e Habilitados a Concorrerem ao Cargo de Conselheiro Tutelar do
Distrito Federal para o Triênio 2009/2012, da Resolução Ordinária nº 35, de 14 de agosto de
2009, publicada no DODF nº 158, de 17 de agosto de 2009, página 18.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO NORMANDO FEITOSA DE MELO

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 48, DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre publicação de desistência de candidato a Conselheiro Tutelar para o triênio
2009/2012.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN-
TE – CDCA, no uso de suas atribuições e tendo em vista que, na conformidade do disposto
na Lei n. 8.069/90, caberá ao CDCA/DF a organização do processo de escolha dos membros
dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal, resolve:
Art. 1º - Publicar a desistência de candidatura do candidato a seguir: Santa Maria (Conselho
Tutelar de Santa Maria): ALMIR DE OLIVEIRA BARROS.
Art. 4º Esta Resolução Ordinária entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de setembro de 2009.
FRANCISCO NORMANDO FEITOSA DE MELO

ATA DA 190ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CDCA/DF
DE 11 E 12 DE AGOSTO DE 2009

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove (11/8/2009), na Sala de Reuniões
do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF,
localizado na SEPN 515 Edifício do Banco do Brasil, Bloco A, 2º Andar, Sala 207, com
início às nove horas e trinta minutos (09h30), realizou-se a centésima nonagésima Reunião
Plenária Ordinária do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito
Federal – CDCA/DF, com a presença dos seguintes Conselheiros representantes do Poder
Executivo: 1) Francisco Normando Feitosa de Melo (Presidente do CDCA/DF), da Secre-
taria de Estado de Segurança Pública – SSP/DF; 2)  Renata Bauer e Rogério Dias Pereira (2º
suplente), da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – SEJUS; 3) Elizabet
Garcia Campos, da Secretaria de Estado de Governo; 4) Maria Neves Ribeiro de Queiroz,
da Secretaria de Estado de Fazenda; 5) Jean Carlos de Sousa (1º suplente), da Secretaria de
Estado de Educação; 6) Joaquim Silva Vilela (suplente), da Secretaria de Estado de Cultura;
7) Fernanda Mendes de Queiroz, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda; e os representantes da Sociedade Civil a seguir: 1) Milda Lourdes
Pala Moraes (Vice-Presidente do CDCA/DF), do Instituto Marista de Solidariedade –
IMS; 2) Maurivan Creuza da Silva (2º suplente), da Associação Brasileira de Assistência às
Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias – ABRACE; 3) Nelson José de
Castro Peixoto, das Aldeias Infantis SOS Brasil; 4) Maria das Graças Bibas dos Santos, do
CECRIA; 5) Joseane Barbosa da Silva, do Centro Salesiano do Menor – CESAM; 6) Alda
Cidade e Thais Alves Moreira (1º suplente) do CRESS/8ª Região; 7) Wildson Luiz Pereira
dos Santos, da Sociedade Espírita de Educação do Menor Semente de Luz – SELUZ; 8)
Francisco Rodrigues Corrêa, do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes,
Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal – SINTIBREF/DF; e 9) Coracy Coelho
Chavante, da Associação dos Voluntário Pró-Vida Estruturada – VIVER. Fizeram-se pre-
sentes, ainda: Dr. Oto de Quadros, Promotor de Justiça, da Promotoria de Justiça de
Defesa da Infância e Juventude – PDIJ, Vitor Silva Alencar, do CEDECA/DF, Conselheiro
Tutelar Rafael Madeira da Veiga, do Conselho Tutelar de Brasília, e Wesley de Souza
Oliveira, Secretário Executivo do CDCA/DF. Estiveram ausentes, com justificativa: os
representantes da Secretaria de Estado de Esporte, do Centro de Assistência Jurídica do
Distrito Federal – CEAJUR, e da Associação Cristã de Moços de Brasília – ACM/BSB.
Constaram da Pauta os seguintes assuntos: 1) Leitura, aprovação e assinatura da Ata da
189ª Reunião Ordinária de 8/7/2009; 2) Assinatura da Ata da 188ª Reunião Plenária Ordi-
nária de 16/6/2009; 3) Informes: a) Convite: Lançamento do Projeto Jovem Cidadão; e b)
Memo. N. 701/2009-Gabinete – Ofício 1.891/2009-MPDFT/PDIJ – Recomendação n. 2/
2009-PDIJ; 4) Memo. N. 611/2009-SUBJUS: Indicação de um Conselheiro para compor o
Grupo Gestor do Plano Operativo Estadual de Atenção Integral à Saúde de Adolescente em
Conflito com a Lei – POE; 5) Relatórios de Atividades das Comissões Temáticas. 6)
Relatório de Atividades de outras Comissões; 7) Relatoria de Processos de concessão e
renovação de registro e outros; 8) Resolução sobre o Quadro de Servidores do CDCA/DF;
9) Projeto “Medalha Amigo da Infância” e “Mérito Amigo da Infância”; e, 10) Aprovação
do Regimento Interno do CDCA/DF. Verificando a existência de quórum, o Presidente do
CDCA/DF, Francisco Normando Feitosa de Melo, iniciou a reunião, fazendo a leitura da
Ata da 189ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 8/7/2009, que colocada em votação,
foi aprovada pelo Plenário. Com a inversão da pauta, com a anuência dos demais Conse-
lheiros, a Conselheira Milda, Vice-Presidente do CDCA/DF e Coordenadora da Comissão
Organizadora da VII Conferência Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente,
apresentou relatório dos trabalhos da referida Comissão a seguir: DELEGADOS: solicitou
a colaboração dos Conselheiros, no sentido de que as Comissões das Conferências Regio-
nais fizessem os contatos necessários, e repassassem para a Coordenação. Informou que
são 30 (trinta) vagas para Delegados, e que os respectivos ofícios foram encaminhados às
instituições para as devidas indicações. CONVITES: serão distribuições nesta Plenária.
Quanto aos envelopes, pegar na Secretaria Executiva do CDCA/DF. Informou que é de
responsabilidade das Comissões das Conferências Regionais a distribuição desses convi-
tes. CANETAS E BOTONS: o Instituto Marista de Assistência Social – IMAS apoiará a


