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3.2.1 Formulário específico de inscrição (anexo), impresso e assinado pelo representante
legal da organização:
3.2.2 Cópia do Estatuto Social;
3.2.3 Cópia da ata de eleição da atual diretoria.
3.3 As organizações que estejam em processo de renovação de registro junto ao CDCA/DF
poderão participar do processo de eleição tanto como eleitoras como candidatas.
3.4 Não deverão compor o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito
Federal, no âmbito do seu funcionamento:
3.4.1 conselhos de políticas públicas;
3.4.2 órgãos de outras esferas governamentais;
3.4.3 ocupantes de cargo de confiança e/ou função comissionada e/ou cargo efetivo do poder
público, na qualidade de representante de organização da sociedade civil;
3.4.4 conselheiros tutelares no exercício da função.
3.4.5 autoridades judiciárias, legislativas e os representantes do Ministério Público e da
Defensoria Pública, com atuação no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou em
exercício no Distrito Federal.
3.5 O pedido de habilitação, formulário e documentos, deverá ser entregue na Secretaria
Executiva do CDCA/DF, situada no SAAN Quadra 01 Lote C Comércio Local, Térreo -
CEP: 70.632-100, a contar da data da publicação do Edital no Diário oficial do Distrito
Federal - D.O.D.F até o prazo de 05/10/2018, no horário de 9h às 17h.
3.6 A organização que tiver sua solicitação de habilitação deferida pelo Plenário do CD-
CA/DF estará automaticamente habilitada a participar do processo de eleição. A relação das
organizações habilitadas como eleitoras e/ou como candidatas ao Conselho será afixada no
CDCA/DF, na data provável de 15 de outubro de 2018, disponibilizada no endereço ele-
trônico www.conselho.crianca.df.gov.br e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal -
D . O . D . F.
3.7 A organização que tiver sua solicitação de habilitação indeferida pelo Plenário do
CDCA/DF pode interpor recurso, de forma escrita e fundamentada à Presidência da mesa
dirigente da Assembleia, até 30 (trinta) minutos após sua instalação.
3.7.1 A mesa apreciará o recurso em 30 (trinta) minutos e o submeterá para decisão da
Assembleia, com parecer.
4. DA ASSEMBLEIA.
4.1 A Assembleia de Eleição reunir-se-á no dia 25 de outubro de 2018, na Promotoria de
Justiça de Defesa da Infância e da Juventude, situada SEPN 711/911, Lote B - Asa Norte,
Brasília-DF, com início às 13h30 e encerramento da votação às 17h, seguida da apuração dos
votos.
Parágrafo único. O credenciamento ocorrerá em primeira chamada às 13h30 e em última
chamada ás 15h, iniciando a abertura do processo de eleição.
4.2 Na impossibilidade de comparecimento do delegado da organização eleitora ou candidata
e eleitora na Assembleia, seu representante deverá apresentar procuração assinada pelo
representante legal da entidade.
4.3 A Assembleia Eleitoral será instalada pelo presidente do CDCA/DF que proporá a
constituição de uma Mesa Dirigente dos trabalhos, composta por 3 (três) membros re-
presentantes das organizações da sociedade civil, escolhidos dentre os presentes, desde que
não sejam registrados como candidatos e não tenham apresentado recurso contra o in-
deferimento de habilitação.
4.3.1 Os membros da Mesa indicados decidirão sobre a presidência dos trabalhos da As-
sembleia.
4.3.2 Cada Entidade candidata terá 03 (três) minutos para apresentar sua Entidade e expor os
motivos pelos quais pretende ser eleita.
4.4 Iniciado o processo eletivo, cada organização habilitada receberá uma cédula rubricada
pelos membros da mesa, na qual registrará por escrito, o nome de até 15 (quinze) or-
ganizações inscritas como candidatas e presentes à Assembleia Eleitoral.
4.4.1 Os votos serão registrados na cédula pelo delegado da organização eleitora ou can-
didata/eleitora, seja ele representante legal ou procurador constituído na forma do subitem
4.2, sendo vedada a representação de mais de uma organização pelo mesmo delegado ou
mais de um delegado para a mesma organização.
4.4.2 A votação será secreta e em seguida serão apurados os votos.
4.5 Caso todas as entidades habilitadas tenham votado antes do horário de encerramento
previsto no item 4.1, a Assembleia poderá autorizar a imediata apuração dos votos.
4.6 Em caso de empate na votação, tomará assento no CDCA/DF a entidade que tiver a data
mais antiga de fundação.
5. DO RESULTADO
5.1 Proclamar-se-á o resultado dos representantes eleitos ao final da apuração pela As-
sembleia, que será publicado em Diário Oficial do Distrito Federal - D.O.D.F no prazo de até
15 dias.
6. DA POSSE
6.1 Os representantes titulares e suplentes das organizações eleitas tomam posse, cole-
tivamente, no primeiro dia útil após o término do mandato anterior, em reunião Plenária a ser
convocada.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
7.1 O processo de eleição será conduzido pela Comissão de Legislação, deliberada pelo
Plenário, no prazo de 90 (noventa) dias antes do término do mandato, por meio do edital
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal - D.O.D.F.
7.2 As organizações representativas da sociedade civil com assento no CDCA/DF têm
mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
7.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Mesa Dirigente e referendados pela Assembleia
e deliberados pelo Plenário.

ANDRECINDA ROCHA DE MORAIS PINA
Presidente do Conselho

ANEXO
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Com fundamento no art. 12 do Regimento Interno do CDCA/DF (Resolução Normativa N°
70/2014, de 11 de dezembro de 2014) e atendendo ao Edital de Convocação n° 06 de 30 de
Agosto de 2018, venho solicitar HABILITAÇÃO AO PROCESSO ELEITORAL DA SO-
CIEDADE CIVIL NO CDCA/DF, mandato 2018/2020.

DADOS DA ORGANIZAÇÃO.
1-ENTIDADE:
2- DIRIGENTE/PRESIDENTE:
3- CNPJ:
4- ENDEREÇO COMPLETO:
5-TELEFONE:
6- E-MAIL:
7- REFERÊNCIA PARA CONTATOS (nome e cargo):
8- DATA DA FUNDAÇÃO:
9- DATA DE VALIDADE DO REGISTRO NO CDCA/DF:
10- FINALIDADE ESTATUTÁRIA:
11- CATEGORIA:
( ) entidades com registro no CDCA/DF que atuem na área de atendimento direto à infância e
adolescência no Distrito Federal há pelo menos um ano;
( ) organizações sindicais, entidades ou associações de classe com atuação na área da criança e do
adolescente em funcionamento há pelo menos um ano no Distrito Federal;
( ) entidades de estudo, pesquisa e defesa de direitos, com registro no CDCA/DF, que atuem no Distrito
Federal há pelo menos um ano.
INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PARA ATUAR COMO CONSELHEIRO NO
CDCA/DF
TITULAR:
1° SUPLENTE:
2° SUPLENTE:
- CONDIÇÃO:
( ) Eleitor ( ) Candidato/Eleitor.
1- INDICAÇÃO DE DELEGADO PARA REPRESENTAR A ENTIDADE NA ASSEMBLEIA GE-
RAL DE ELEIÇÃO*
DELEGADO NOMEADO:
RG N°:
CPF:
*No caso de entidade candidata, o delegado nomeado, preferencialmente, deve ser indicado como
representante ao CDCA/DF).
DECLARO, para fins de direito, que não há os impedimentos constantes no item 3.4 do EDITAL DE
CONVOCAÇÃO N° 06, de 30 de agosto de 2018 do CDCA/DF.
Brasília, de de 2018.
(assinatura do(a) Presidente ou seu Representante legal)

EDITAL Nº 07, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018
Dispõe sobre a publicação da lista provisória de adolescentes candidatos habilitados e
inabilitados a participar da Assembleia de Eleição do Processo de Escolha de Representantes
do Comitê Consultivo de Adolescentes do Conselho dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente do Distrito Federal - CDCA/DF.
Em cumprimento à Lei nº 5.244, de 16 de dezembro de 2013, que criou em seu artigo 6º o
Comitê Consultivo de Adolescentes, à Resolução Normativa nº 68, de 25 de junho de 2014,
do CDCA/DF, que dispõe sobre a composição e funcionamento do Comitê Consultivo de
Adolescentes, e conforme os Editais n° 01/2018 - CDCA/DF e n° 04/2018 - CDCA/DF de
setembro de 2018, o CDCA/DF torna pública a lista provisória de adolescentes habilitados e
inabilitados para participar da Assembleia de Eleição da representação no Comitê Consultivo
de Adolescentes do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal,
para o biênio 2018/2020.
I. Candidatos Habilitados: Esthefany da Silva Cunha; Nágylla Nayhara Brito Ferreira; José
Carlos Alves Barbosa; Samuel Alves Bezerra; Maria Clara do Nascimento; João Vitor Silva
Brito; Gustavo Araújo Costa; Fernanda Lauane da Silva Santos; Izabelle Cristina Souza
Azevedo; Gabriel Brito; Maria Eduarda da Silva Nunes; Esdras Oliveira de Araújo; Gabriel
Pereira França; Luana Souza de Moraes; Daniel Rodrigues Fernandes; Elaine Carvalho de
Oliveira; Barbara Zanatta; Ana Claudia da Silva Rocha; Matheus Kaique da Silva de Oli-
veira; Wisley Souza Marinho; Dalila Oliveira; Txai Staerke Rezende Scarponi Cruz; Sarah
Oliveira; Igor Gonçalves Duarte; Beatriz Oliveira; Lais de Jesus Teixeira; Uriel Lobo;
Ronald Vinícios Cândida; Luan de Paula Batista Oliveira; Lucas Rodrigues.
II. Candidatos Inabilitados: Luis Gustavo Rodrigues de Sousa; Maria Clara Gomes do
Nascimento de Sousa; Arthur Daniel Soares dos Santos; Emeli Cristiane Gomes Ribeiro;
Jonathan Railu; Gabriella Julia Soares dos Santos.
III. O candidato que tiver sua solicitação inabilitada poderá interpor recurso no prazo a
contar da data da publicação deste Edital até 19 (dezenove) de setembro, junto à Secretaria
Executiva do CDCA/DF, localizada no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte
(SAAN) Quadra 01, Lote C - Edifício Comércio, Brasília -DF.

ANDRECINDA ROCHA DE MORAIS PINA
Presidente do Conselho
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