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publicidade precisam ser resguardados e zelados pelos membros eleitos e indicados pelo Poder Executivo
para o exercício relevante como conselheiros confiáveis, éticos e compromissados com as políticas
públicas, muito mais do que com os interesses de suas Entidades ou Órgãos Públicos; resolve
Art. 1º. As Entidades com representatividade no Conselho de Direitos da Criança e do Adolescen-
tes do Distrito Federal - CDCA/DF, bem como as Secretarias de Estado que compõe o CDCA/DF
ficam vedadas, durante o exercício de seu mandato, de acessar recursos oriundos do Fundo dos
Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA/DF.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua deliberação em Plenário.

Brasília/DF, 21 de outubro de 2010.
MILDA LOURDES PALAS MORAES

Presidente
____________
(*) Republicada por haver incorreção no original, publicada no DODF Nº 202, do dia 21/10/2010,
página 14.

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 82, 25 DE OUTUBRO DE 2010.
Dispõe sobre o prazo para funcionamento do Hospital da Criança de Brasília.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de
atendimento aos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal, criado por força da Lei
n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), regido pela Lei Distrital n. 3.033/
2002, e vinculado à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUS, no
uso de suas atribuições, RESOLVE:
Art. 1º. Conforme deliberado na Reunião Plenária nº. 202, realizada no dia 22 de setembro de
2010, determinar ao Governo do Distrito Federal – GDF o prazo de até 31 de dezembro de
2010 para que viabilize o funcionamento do Hospital da Criança de Brasília, construído pela
ABRACE - Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer
e Hemopatias com recursos captados pelo Fundo da Infância e Adolescente – FIA/CDCA-DF
e doações da Sociedade Civil, considerando que a obra, totalmente construída, foi disponibili-
zada para o GDF desde o dia 13 de julho de 2009.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua deliberação, que se deu 22 de setembro de 2010.

MILDA LOURDES PALA MORAES
Presidente do CDCA/DF

ATA DA ELEIÇÃO DAS ENTIDADES/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 2010
Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e dez, na sala de reuniões da Promotoria de Justiça
de Defesa da Infância e da Juventude do Distrito Federal, situada na SEPN 711/911 Bloco B Asa
Norte, sala nove, com início às 14h e 30m realizou-se a eleição da sociedade civil para a gestão de 2010/
2012.Verificando a existência de quórum, e legitimado pela presença do representante do Ministério
Público Dr. Oto de Quadros, a Presidente interina do CDCA/DF, Milda Lourdes Pala Moraes, deu
início ao processo eleitoral, passando a palavra para as componentes da mesa: Gláucia Gomes de
Oliveira Aguiar, representante das Associações de Mães e Pais Reabilitadores dos Excepcionais -
AMPARE, Antônia da Conceição Cordeiro de Oliveira, representante da Sociedade Espírita de Edu-
cação do Menor Semente de Luz – SELUZ e Diane Galdino Morais Silva, do Instituto Social de
Educação e Cultura.Gláucia ressaltou a publicação no Diário Oficial que fez menção às eleições e
também a sua respectiva regulamentação, assim como as entidades consideradas pelo CDCA não
habilitadas a participar da eleição e os motivos pelos quais assim o foram consideradas.As entidades
que a princípio não foram consideradas aptas foram:o Centro de Referência, Estudos e Ações sobre
Crianças e adolescentes – CECRIA, a Creche os Quatro Pequeninos, o Instituto Dom Orione, a Creche
Medalha Milagrosa, e a Obra de Assistência à Infância e à Sociedade – OASIS.Em seguida solicitou que
fossem apresentados os recursos das entidades presentes para fins de reavaliação com eventual
consideração do pedido. Foram lidos alguns tópicos do Acórdão do Tribunal de Contas da União
número 810/2010, para fins de esclarecimento.Foi relembrado que as instituições que participarão do
Conselho não poderão ser elegíveis para receberem recursos do Fundo. Também foi citada a Resolução
do CDCA numero 80 socializando todas as etapas do processo eleitoral.Com relação à situação da
OASIS foi decidido democraticamente pela maioria absoluta de votos dos presentes que com relação
ao recurso por ela apresentado à mesa foi deliberado o direito à participação na eleição.Dando continui-
dade ao processo, foram chamadas as entidades habilitadas como candidatas a apresentarem suas
propostas em um minuto dizendo seus objetivos e o trabalho desenvolvido pela sua entidade.Após a
apuração do resultado da votação, definiu-se que das entidades de atendimento direto, a Aldeias
Infantis foi eleita em primeiro lugar, em segundo, a Casa de Ismael, em terceiro, o Centro Salesiano do
Menor – CESAM, em quarto, a OASAS, em quinto, o Instituto Sabin e em sexto, a União Norte
Brasileira de Educação e Cultura - UNBEC. Já com relação às sociedades de classe foram eleitas,
SINTIBREF com 47 votos e OAB com 27.Das entidades candidatas de sociedades de estudo e
pesquisa foram eleitas o Instituto Marista de Solidariedade – IMS, com 42 votos, e a Federação
Nacional das APAES com 41.Às 17 horas e 05 minutos encerra-se o processo eleitoral para eleição da
sociedade civil para o mandato de 2010 a 2012. Nada mais havendo a tratar digno de nota, eu, Liliani
Dias Leles Holanda, Secretária Executiva do CDCA/DF, lavrei a presente Ata, que depois lida e
aprovada vai assinada por mim e pelos componentes da mesa. Presidente do CDCA/DF Milda
Lourdes Pala Moraes. Brasília/DF, 19 de outubro de 2010.

LILIANI DIAS LELES HOLANDA
GLÁUCIA GOMES DE OLIVEIRA AGUIAR

ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIANE GALDINO MORAIS SILVA

OTO DE QUADROS

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 83, DE 26 DE OUTUBRO DE 2010.
Dispõe sobre aprovação de liberação de recursos objeto de Emenda Parlamentar em favor da  Entidade
ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO
DISTRITO FEDERAL, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento aos direitos
da criança e do adolescente do Distrito Federal, criado por força da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança
e do Adolescente – ECA), regido pela Lei Distrital n. 3.033/2002, e vinculado à Secretaria de Estado de
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUS, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO a
aprovação de emenda parlamentar para o projeto da entidade: ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL,
pela 203ª Reunião Plenária Ordinária, de 26/10/2010, para deliberação de sobre carta de aprovação de
EMENDA PARLAMENTAR a ser apresentada ao Fundo da Infância e Juventude do Distrito Federal
– FIA/DF, para obtenção de recursos no valor de R$ 100.000,00 depositados na conta corrente específica
do Fundo da Infância e Juventude do Distrito Federal – FIA/DF, Processo n. 400-001671/2010, a seguir:
Art. 1º. Valores referentes ao Projeto da entidade ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL – valor
a ser concedido:
I – valor total do projeto: R$ 100.000,00
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua deliberação

MILDA LOURDES PALA MORAES
Presidente – CDCA/DF

RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 164, DE 27 DE OUTUBRO DE 2010.
Dispõe sobre a CONCESSÃO do registro e Inscrição de Programa à entidade INSTITUTO
SOCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DO DISTRITO FEDERAL, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento
aos direitos da criança e do adolescente, de acordo com os artigos 90 e 91 da Lei n. 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), nos termos dos artigos 61 e seguintes do seu
Regimento Interno, e por decisão da 203° Reunião Plenária Ordinária de 26/10/2010, resolve:
Art. 1º. Conceder registro á entidade INSTITUTO SOCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,
sob o n. 164/2010, e inscrever seu Programa de Proteção no Regime de Apoio Socioeducativo em
Meio Aberto, em conformidade com o processo n. 0400-000079-2010, por 4 (quatro) anos, a
contar da entrada em vigor desta Resolução.
Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua deliberação em Plenário.

MILDA LOURDES PALA MORAES

RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 165, DE 27 DE OUTUBRO DE 2010.
Dispõe sobre a CONCESSÃO do registro e Inscrição de Programa à entidade ASSOCIAÇÃO
CRISTÃ DE MOÇOS DE BRASÍLIA.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DO DISTRITO FEDERAL, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento
aos direitos da criança e do adolescente, de acordo com os artigos 90 e 91 da Lei n. 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), nos termos dos artigos 61 e seguintes do seu
Regimento Interno, e por decisão da 203° Reunião Plenária Ordinária de 26/10/2010, resolve:
Art. 1º. Conceder registro á entidade ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE BRASÍLIA, sob
o n. 165/2010, e inscrever seu Programa de Proteção no Regime de Apoio socioeducativo em
Meio Aberto, em conformidade com o processo n. 0400-001844/2009, por 4 (quatro) anos, a.
contar da entrada em vigor desta Resolução.
Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua deliberação em Plenário.

MILDA LOURDES PALA MORAES

RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 166, DE 27 DE OUTUBRO DE 2010.
Dispõe sobre o INDEFERIMENTO do registro e inscrição de programa à instituição INSTITU-
TO YARA BRANDIZZI DE AMPARO AO MENOR - ABRA.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DO DISTRITO FEDERAL, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento
aos direitos da criança e do adolescente, de acordo com os artigos 90 e 91 da Lei n. 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), nos termos dos artigos 61 e seguintes do seu
Regimento Interno, e por decisão da 203° Reunião Plenária Ordinária de 26/10/2010, resolve:
Art. 1º. Indeferir registro á instituição INSTITUTO YARA BRANDIZZI DE AMPARO AO
MENOR - ABRA, sob o n. 166/2010, e não inscrever seu Programa de Proteção nos Regimes de
atendimento, em conformidade com o processo n. 100.002031/2004, a contar da entrada em vigor
desta Resolução.
Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua deliberação em plenário

MILDA LOURDES PALA MORAES

RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 99, DE 27 DE OUTUBRO DE 2010. (*)
Dispõe sobre a CONCESSÃO do registro e Inscrição de Programa à entidade OBRAS DAS
FILHAS DO AMOR DE JESUS CRISTO.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DO DISTRITO FEDERAL, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento
aos direitos da criança e do adolescente, de acordo com os artigos 90 e 91 da Lei n. 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), nos termos do artigo 91, § 2° do seu Regimento
Interno,  e por decisão da 200° Reunião Plenária Ordinária de 18/08/2010, resolve:
Art. 1º. Conceder registro á entidade OBRAS DAS FILHAS DO AMOR DE JESUS CRISTO, sob
o n. 99/2010, e inscrever seu Programa de Proteção no Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar,
Apoio Socioeducativo em meio aberto e Acolhimento Institucional, em conformidade com o proces-
so n. 0400-001806/2009, por 4 (quatro) anos, a contar da entrada em vigor desta Resolução.
Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua deliberação em plenário.

MILDA LOURDES PALA MORAES
_____________
(*) Republicada por haver incorreção no original, publicada no DODF Nº 145, do dia 29/07/2010,
página 24.
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