
Diário Oficial do Distrito Federal Nº 126, terça-feira, 4 de julho de 2017PÁGINA 18

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 50012017070400018

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO Nº 482, DE 03 DE JULHO DE 2017

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,

Interino, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, incisos XI e XX, do Regimento

Interno, aprovado pelo Decreto nº 27.784, de 16 de março de 2007, RESOLVE:

Art. 1º Atualizar o credenciamento, conforme dispõe a Resolução CONTRAN nº 168/2004,

358/2010, 493/2014, bem como na forma das Instruções deste Detran nº 124/2016 e 65/2013,

da empresa privada, com a finalidade de formação e qualificação de candidatos e condutores

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B ITÁLIA LTDA ME, nome fantasia CFC

B ITÁLIA, inscrição no CNPJ nº 02.709.848/0001-10, a qual passa da classificação AB para

B (ensino teórico-técnico e de prática de direção veicular para prática de direção.

Art. 2º Realizar a MUDANÇA DO REGISTRO em virtude de ALTERAÇÃO DE EN-

DEREÇO para Qd. 08,Bl.04,Lote 05,loja 02, Sobradinho, Brasília-DF, CEP 73.005-080 e

ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA: retirou-se da sociedade CARLOS AUGUSTO FREITAS RA-

MOS, CPF:359.215.361, e permaneceu o sócio VINICIUS ALMEIDA RAMOS, CPF:

037.678.851-82, conforme décima sétima alteração contratual, registrada sob o nº

20170330354 na Junta Comercial do DF, processo nº 055.006912/2017.

Art. 3º A atualização é válida até a próxima convocação no primeiro semestre do ano de

2018.

Art. 4º Esta Instrução entra em vigor na data da publicação.

SILVAIN BARBOSA FONSECA FILHO

SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS E INCENTIVOS ECONÔMICOS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 24, DE 30 DE JUNHO DE 2017

O SUBSECRETÁRIO DE PROGRAMAS E INCENTIVOS ECONÔMICOS, DA SECRE-

TARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO

DISTRITO FEDERAL, no uso das competências previstas na Portaria nº 90, de 23 de agosto

de 2002, e em atenção aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e

os atos administrativos, RESOLVE:

Art. 1º Dar PUBLICIDADE às emissões de "ATESTADO DE IMPLANTAÇÃO DEFI-

NITIVO (AID)", no mês de junho de 2017, expedidos pelo Secretário de Estado de Eco-

nomia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal, a empresa abaixo relacionada:

Processo
Administrativo

Razão Social CNPJ

160.000.831/2000 BSB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-
MOLDADOS LTDA

03.912.731/0001-00

160.001.571/2000 * IRACI FRANCISCA RODRIGUES CAVAL-
CANTE ME

33.469.883/0001-32

160.000.277/2005 CICLO CASTRO LTDA 03.406.765/0001-14
160.003.052/2000 JONILDA FERNANDES DA SILVEIRA PA-

NIFICADORA LTDA
70.596.614/0001-63

370.000.363/2009 CATEDRAL COMÉRCIO DE FIBRA DE VI-
DRO E MARCENARIA LTDA

07.710.524/0001-15

160.002.052/1999 MM ALVES DE SOUSA ME 03.286.170/0001-72

* Retificado

Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ FERNANDO NASCIMENTO MEGDA

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PORTARIA Nº 138, DE 27 DE JUNHO DE 2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MU-

LHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL,

no uso de suas atribuições legais e com fulcro no art. 214, § 2º, da Lei Complementar nº

840/2011, RESOLVE:

Art.1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a contar do dia subsequente ao vencimento, o prazo

para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância reinstaurada pela Portaria nº 119,

de 05 de junho de 2017, publicada no DODF n° 108, de 07 de junho de 2017, p. 31, com

a finalidade de apurar os fatos constantes dos autos do Processo nº 0380-000044/2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUTEMBERG GOMES

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO,

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,

IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

SUBSECRETARIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 240, DE 03 DE JULHO DE 2017
O SUBSECRETÁRIO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, DA SECRETARIA DE ESTADO
DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
competências que lhe são atribuídas por meio do item 30 da Portaria Conjunta nº 009/2000,
(alterada pela Portaria Conjunta nº 021/2003 - PCDF/SSP/DF), RESOLVE:
Art. 1º Sobrestar por 30 (trinta) dias, a contar de 03.07.2017, o prazo de tramitação da
Sindicância n.º 019/2017-SESIPE, instituída pela Ordem de Serviço n.º 196, de 26.05.2017,
publicada no DODF n.º 102, de 30.05.2017, página 71.
Art. 2º A presidente da Comissão Sindicante deverá promover as comunicações necessárias,
bem como prosseguir na apuração até a efetiva conclusão, no prazo estabelecido;
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

OSMAR MENDONÇA DE SOUZA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA

PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01, DE 22 DE JUNHO DE 2017

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO

DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas

pelo Decreto n º 37.625 de 15 de setembro de 2016 e tendo em vista as disposições

relacionadas à gestão patrimonial contidas no Decreto nº 32.598 de 15/12/2010, no Decreto

nº 21.909, de 16/01/2001 e no Decreto nº 16.109 de 01/12/1994, RESOLVE:

Art. 1º Delegar ao ocupante do cargo de Gerente, da Gerência de Apoio Operacional, da

Diretoria de Administração, da Subsecretaria de Administração Geral, a atuação de Agente

Setorial de Patrimônio, da Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal.

Parágrafo único. A presente delegação de competência se estende, automaticamente, ao

substituto do cargo mencionado nas licenças e nos afastamentos regulamentares.

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

CLAUDIO PRATA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

ATA DA 269ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões

localizada no terceiro andar da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes

e Juventude do Distrito Federal, localizada no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte

- SAAN, Quadra 01, Lote C, Comércio Local, Brasília/DF, às nove horas e trinta minutos,

ocorreu abertura oficial da 269ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho dos Direitos da

Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF sob a Presidência do Conselheiro

Fábio Felix. Representantes Governamentais presentes: Representantes Governamentais pre-

sentes: Carlos Alberto de Xavier, Secretaria de Cultura; Jean Marcel Pereira Rates, Secretaria

Adjunta de Desenvolvimento Social; Perla Ribeiro, Secretaria da Criança, Adolescente e

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
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Juventude; Daisy Rotavio Jansen Watanabe, Secretaria de Adjunta de Esporte; Pedro Ca-

riello, Secretaria de Estado de Gestão e Territórios e Habitação; Emilsom Ferreira Fonseca,

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão; Janilce Guedes, Secretaria de Estado de

Saúde; Natália Mourão Ataides, Secretaria Adjunta de Trabalho e do Empreendedorismo da

SEDESTMIDH; José Carlos Prestes, representante da Subsecretaria de Juventude da Se-

cretaria da Criança. Representantes da Sociedade Civil presentes: Daise Lourenço Moises,

Assistência Casa Azul, Ailton Pereira da Costa, Inspetoria São João Bosco - CESAM DF;

Renata Rodrigues Flores Alves, Associação Cristã dos Moços de Brasília- ACM; Aresio

Teixeira Peixoto, OASSAB; Valdemar Martins da Silva, Casa de Ismael - Lar da Criança;

Andrecinda Rocha de Morais Pina, Sociedade Espírita de Amparo ao Menor - Casa do

Caminho; Lauro Moreira Saldanha, Centro Comunitário da Criança CCC; Paulo Henrique

Pereira Farias, Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficente, Religiosas e Fi-

lantrópicas - SINTIBREF; Fábio Felix Silveira , SINDISASC; Patrícia Andrade Santiago

Silva representante da Aldeias Infantis SOS Brasil. Presentes ainda o Senhor Matheus

Vinícius Domingues, Carlos Augusto P. Sousa e Israel Carrara de Pinha, representantes da

SUBSIS ; Humberto Moraes, da Secretaria Adjunta de Esporte; Item 1- Relatos das Co-

missões : O Presidente abre os trabalhos solicitando que os coordenadores deem os informes

das comissões; o Conselheiro Paulo informa que o Comitê Consultivo não se reuniu por falta

de recursos mas estão se organizando para lançar edital com o objetivo de selecionar a

entidade que irá organizar e acompanhar o comitê. A conselheira Perla informa que a

Secretaria esta elaborando um projeto que prevê a capacitação e parte das oficinas para o

comitê. A conselheira reforça a importância do Conselho Consultivo e que hoje é modelo por

ser o único que tem participação efetiva dos adolescentes. Em reunião na UNB foi levantado

à necessidade de fazer um documentário e que os jovens solicitaram câmaras fotográficas

para registro. O Presidente Fábio faz a reflexão que apesar do Comitê Consultivo de ter

funcionado de forma precária, foi o ano que funcionou de fato. O jovem Matheus, do

Conselho Consultivo enfatiza que com a apresentação dos projetos o Comitê será mais ativo

e com participação mais ativa no CDCA. A Conselheira Perla informa que comissão de

políticas já finalizou o processo de oficinas do Plano Decenal da Criança e do Adolescente

e que estão em processo de sistematização para consulta pública Foram realizadas três

oficinas e que os Conselheiros que tiverem contribuições que as apresentem até o dia 15 para

que o texto seja finalizado. Item 2 - Informes da Presidência - O Presidente Fábio Felix

informa que foi enviada resposta ao Deputado Wasny com a posição do CDCA referente ao

Fundo e que foi solicitado por meio de ofício ao MP providências para que não ocorra mais

o que vem acontecendo. O MP respondeu informalmente que já estão cuidando para enviar

ao GDF um encaminhamento, os seguintes órgãos também foram oficiados Promotoria de

Execução de Medidas Socioeducativas, CONANDA, Promotoria de Justiça e Vara de Exe-

cução de Medidas Socioeducativas. O presidente informa que a posse dos Conselheiros

representantes da Sociedade Civil será às 17h. Informa que foram eleitas três entidades

novas. O Conselheiro Prestes informa que a Secretaria já havia identificado os problemas

referentes ao Fundo e que existe divergência com a Secretaria de Planejamento em relação

ao mesmo, pois a Secriança entende que as contas devem ser unificadas com o propósito de

que os recursos não utilizados sejam transferidos para o ano seguinte. O Presidente leu ofício

que foi enviado juntamente com relatório para a Comissão dos Direitos Humanos referente

às denúncias feitas na última plenária pela adolescente que sofreu maus tratos na Unidade de

Internação de Santa Maria. Informa que houve reunião do Presidente da Comissão de

Direitos Humanos com o Secretário da Criança, referente ao ocorrido no dia 03 e o Conselho

dos Direitos da Criança e do Adolescente visitou a unidade nesse curto espaço de tempo. O

Presidente franquia a palavra ao Senhor Carlos da SUBISIS que agradece a oportunidade de

participar da plenária do CDCA, coloca a importância da Subsecretaria ter esse espaço.

Informa que o relatório já era de conhecimento da Subsecretaria desde setembro. O fato

aconteceu no dia 02, à visita do Conselho dos Direitos Humanos no dia 03 e da Dep. Erika

Kokay no dia 05 e que a maioria dos problemas apontados no relatório já foram sanadas. O

fato é que quando a unidade foi visitada as medidas ainda não haviam sido tomadas por falta

de tempo hábil. Relata ainda que no dia 02 um dos adolescentes agrediu um servidor ao

entrar no módulo com um "estoque", uma servidora pediu ajuda pelo rádio. E como revolta

no dia 05 os adolescentes colocaram fogo no módulo, com isso 06 adolescentes inalaram

fumaça e foram submetidos a cuidados médicos mais intensivos. A gestão estratégica da

SUBSIS observou que esses motins de tentativas de fuga eram protagonizados por 06

adolescentes que foram distribuídos em três unidades diferentes. O Servidor Carlos enfatiza

que não faltou suporte a aos adolescentes em momento nenhum, a SUBSIS não concorda

com nenhum tipo de violação de diretos e tem sempre apurado fatos. Não houve interrupção

das oficinas, nem das escolas e a rotina da unidade voltou ao normal. O relatório transparece

que a Unidade de Santa Maria está em colapso total necessitando de intervenção imediata, o

que não é verdade. Os adolescentes teem as garantias estabelecidas no SINASE, As fotos

colocadas no relatório foram tiradas logo após a incidente e não tem veracidade no que está

sendo apontado no relatório. O servidor Israel afirma que o Corregedor na Secriança e tem

buscado apurar todos os fatos que chegam, mas infelizmente existem apenas 05 servidores,

o que não contempla a demanda. A desativação do CAJE e a distribuição dos adolescentes

em outras unidades foi positivo para a reintegração dos adolescentes. O servidor Israel da

corregedoria da Secriança informa que e as inspeções tem sido rotineiras e estão sendo feitas

inclusive noturnas, de modo que não coloque em risco a integridade de adolescentes e

servidores. Informa também que gestores já foram afastados por algumas situações. O

servidor relata que as Câmaras de Segurança das unidades não funcionam dificultando o

trabalho que é muito pesado. Que os funcionários trabalham sob pressão de que serão

acionados a qualquer momento pelos seus atos, e que por essas dificuldades estão sendo

sugeridas algumas mudanças nos procedimentos a Secretaria da Criança. O servidor agradece

a disponibilização dos recursos do CDCA que tem contribuído muito, mas reforça ser

subumano o que os servidores teem passado. Relata que os adolescentes estão o tempo todo

querendo fugir, pois é o normal da parte deles. E para a corregedoria atender a demanda de

investigar os fatos sem estrutura, é muito difícil, pois são 09 UAMAS e ainda tem os

Conselhos Tutelares. Todas as denúncias estão sendo apuradas de forma imparcial. A Con-

selheira Perla relata que a gestão da Secretaria tem trabalhado contra a cultura institucional

do que deveria ser esse atendimento, e está preocupada com novos servidores de estarem

sendo contaminados por essa cultura. Para isso estão trabalhando em capacitações. O Ser-

vidor Carlos enfatiza que a SUBSIS tem feito alguns procedimentos a exemplo do Manual

de Procedimentos de Segurança do Socioeducativo e do Sociopsicopedagógico, todos serão

por portaria. O Servidor relata que a instituição do Comitê Gestor do Socioeducativo foi um

ponto importante para o sistema resultando em uma série de encaminhamentos nas áreas da

saúde, educação, e até possibilitou a ida de um jovem para participar de uma atividade

educacional em Salvador. Todas as unidades a partir do ano que vem terão um projeto

político pedagógico. Sistema também necessita de curso na área de mediação de conflitos,

comunicação não violenta e formação de equipes, O Servidor Carlos Prestes informa que o

programa do Jovem Candango está atendendo 1600 vagas, onde muitos adolescentes do

socioeducativo estão inclusos. O Presidente Fábio Felix ressalta que a solução não é punir os

servidores para mudar a cultura institucional, mesmo que isso em algum momento venha

ocorrer.observa-se que a cultura do servidor público que passa no concurso é não ter

compromisso e nem identidade com o trabalho e isso tem que mudar, eles precisam ter

compromisso com a política pública. A Secretaria não tem fortalecido algumas áreas im-

portantes para mudar essa cultura institucional de violência, a exemplo, o CDCA tem um

volume grande de recurso para área Socioeducativa, e só teve um projeto da área psi-

copedagógica aprovado que foi o projeto Plena harmonia. Em contrapartida teve compra de

carro, scanner. E Por outro lado os servidores fazem curso de tonfa (cassetete) que acaba

contribuindo para replicar a cultura institucional do socioeducativo. Os cursos não deveriam

ser na papuda com a participação dos agentes penitenciários. Levar os novos servidores para

dentro de espaço que é o mais violador de direitos do Brasil, é o contraditório. O CDCA só

atua de forma regular cumprindo a legislação em relação a proteção dos adolescentes. A

gestão atual do sistema é muito nova e observa-se que existem mudanças nesse quesito. O

plano decenal foi aprovado em 2015 já era para ter saído do papel. A corregedoria tem dado

um feedback positivo, pois além de ser chefiada por um servidor do socioeducativo, tem feito

um trabalho de fato para fortalecer e direcionar as instituições. A Conselheira Perla relata

que o Comitê Gestor do Socioeducativo deveria expor no CDCA o que eles estão tra-

balhando, para que o CDCA possa dar de fato uma contribuição. A dicotomia do que é o

agente de segurança, e o que é o socioeducador dentro do sistema ainda não é claro para os
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novos servidores. A Comissão de Medidas deve se debruçar sobre o plano e as propostas dos

projetos políticos pedagógicos. A Conselheira enfatiza que em 2017 o Conselho precisa

planejar suas ações visando impulsionar e não deixar de lado as políticas protetivas. O

presidente Fábio Felix encaminha que Comitê Gestor do Socioeducativo fica convidado a

apresentar os planejamentos e os planos para 2017, para que o CDCA possa ver no que é

possível contribuir. A Conselheira Natália ler o parecer final da inscrição de programa do

processo 417.001832/2016 referente à Cidade do Esporte da Secretaria de Esporte. Com

parecer favorável. Aprovado por unanimidade. Foi discutido em plenário a respeito do PL

1173/2016 de autoria da Deputada Celina Leão, que restringe a distância dos albergues às

escolas. Informado em plenário que a SEDEST já fez um encaminhou aos deputados ofício

contraponto ao PL, e uma solicitação que o GDF para que não sancione esse PL1173/2016.

A Conselheira Patrícia indica que o CDCA faça uma nota de repúdio sobre o assunto. E fica

aprovado por unanimidade que a equipe técnica do CDCA fará a nota técnica para ser

apresentada na próxima plenária. O presidente propõe que a próxima plenária seja realizada

no dia 31 de janeiro de 2017 e que a Comissão do Fundo continue em funcionamento para

não prejudicar o andamento dos projetos dos Editais 01 e 02/2016. Aprovado por una-

nimidade. O presidente passa a palavra ao conselheiro Emilson relatar o resultado do

julgamento realizado pela Comissão de Seleção do CDCA dos projetos apresentados pelas

Organizações da Sociedade Civil no Edital de Chamada Pública 01/2016. Dos 33 (trinta e

três) projetos apresentados; 3 (três) foram HABILITADOS: Processos nº 417-002005/2016,

interessado: Casa de Ismael, projeto Sonolento, 417-002004/2016, interessado: Casa de

Ismael, projeto qualifica, 417-002006/2016, interessado: Casa de Ismael, projeto Constru-

mais; 16 foram HABILITADOS COM RESSALVAS:; processo 417-002227/2016, interes-

sado: Aldeias Infantis, projeto Hoje, amanhã e depois; processo 417-002183/2016, inte-

ressado: Associação Ludocriarte, projeto Uma cara nova para a brinquedoteca comunitária;

processo 417-002185/2016, interessado: Associação Ludocriarte, projeto Percursos culturais

e formativos no olhar de crianças e adolescentes; processo 417-002184/2016, interessado:

Associação das Obras Pavonianas de Assistência, projeto Capacitação de Profissionais que

atuam com crianças e Adolescentes, processo, 417-002217/2016 interessado: Centro Espírita

Irmão Áureo , projeto Bem estar para todos ; processo 417-002218/2016, interessado: Centro

Espírita Irmão Áureo, projeto Rodas do Caminho, 417-002221/2016, interessado Fundação

Athos Bulcão, projeto Arte e Comunicação para jovens e adolescentes, processo 417-

002120/2016, interessado: Grupo Luz e Cura, projeto Readequação e reforma das instalações

do Lar Jesus Menino; processo 417-002115/2016 interessado: Grupo Luz e Cura, projeto

Melhoria da mobilidade e de transporte no Lar; processo 417-002117/2016, interessado:

Grupo Luz e Cura , projeto Instalação de Sistema de Segurança; processo 417.002245/2016

interessado: IECAP, projeto Atleta da natureza; processo 417-002223/2016, interessado:

Instituto Ladainha, projeto Socioeducando; estratégias de transformação; processo: 417-

002222/2016, interessado: Lar Assistencial Maria de Nazaré, projeto Ler e Brincar; pro-

cesso417-002216/2016, interessado: Projeto Integral de Vida, projeto Apoio Institucional

Pro-vida; processo 417-002219/2016, interessado: Projeto Integral de Vida, projeto For-

talecimento de vínculos com crianças de 06 à 17 anos; processo 417-002229/2016, in-

teressado:Tia Angelina, projeto Luminescência; 9 processos foram NÃO HABI L I TA D O S :

processo 417-002230/2016, interessado: ABC PRODEIN, projeto Construir futuros; processo

417-002231/2016, interessado: ABE-Associação Beneficente Evangélica, projeto Qualidade

de vida; processo 417-002116/2016, interessado: Ação Social Comunitária- AFMA, projeto

Empoderando crianças e fortalecendo o Futuro; processo 417-002228/2016, interessado:

AFAGO,projeto Reconstruindo 2016; processo417-002003/2016 interessado: Casa de Ismael,

projeto sem goteira; processo 417-002238/2016 interessado Cocris , projeto Transportando

promessas, processo 417-002239/2016, interessado: Cocris , projeto Empoderamento dos

pequenos; processo 417-002237/2016, interessado: Cocris , projeto Saúde e Vigor; processo

417-002226/2016, interessado: Sociedade do Amor e ação, projeto Artes Integradas no

coração do Itapoã; CONTINUAM EM ANALISE: que serão apresentados ma próxima

plenária. O Conselheiro Emilsom sugere que sejam aprovados em Blocos, caso haja destaque

será discutido a parte, As entidades não habilitadas poderão apresentar recursos e serão

analisados na plenária de janeiro, a Conselheira Daise elogia a equipe do CDCA pelo

empenho na análise dos projetos, o conselheiro Valdemar parabeniza a equipe técnica do

CDCA, inclusive por ter reprovado um dos seus projetos tendo em vista que o projeto

apresentado realmente não seria de subvenção social sendo que teria que mexer na estrutura.

Faz menção a servidora Michele. Elogia o trabalho do Secretário executivo em 2016 e pelas

realizações com uma equipe reduzida. A Conselheira Perla assumiu a presidência da mesa e

colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade, com ressalva da Secretaria de

Justiça que não pode ficar na votação e solicita que seja registrado. O interessado do

processo 417-002226/2016, interessado: Sociedade do Amor e Ação estava presente na

plenária, e argumenta que o processo não poderia ser inabilitado por estar com a prestação

de contas em andamento, a Conselheira Perla solicita que ele entre com recurso, assim como

todas as entidades que não foram habilitadas e se sentirem prejudicadas no processo. O

Conselheiro Emilson apresenta a Prestação de Contas do Fundo de 2016, que houve a

execução de 24 projetos e 4 desistências, foram aplicados R$ 5 milhões, o governo executou

R$1,353 milhão. Estão em andamento o projeto Plena Harmonia, a aquisição de micro-

ônibus e os Scanners Corporal e Codeplan. O Conselheiro Emilson comunica que o Edital de

captação para recursos do FDCA foi publicado, A Comissão Especial vai analisar as pro-

postas de captação de recursos e submeterá ad referendum na plenária de janeiro. O Pre-

sidente Fabio Felix informa que houve um pedido de uma liminar solicitando impedimento

dos novos conselheiros para tomarem posse, o presidente leu a liminar e registra que já foi

superado, que o TJDFT não acatou a solicitação da liminar. Fica aprovada a publicação da

resolução com os processos que foram aprovados do edital de captação 01/2016. Nada mais

havendo a tratar o presidente Fábio Felix encerra os trabalhos e eu Meyre France Ferreira

Leão lavro a presente ata que segue assinada por mim, pelo Secretário Executivo que ajudou

a secretariar a plenária e pelo Presidente do CDCA DF Fábio Felix. Meyre France Ferreira

Leão - Assessora Especial do CDCA DF, Secretário Executivo do CDCA DF - Reinaldo

Costa

ATA DA 270ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA

Aos trinta e um dias de janeiro de dois mil e dezessete, na sala de reuniões localizada no

terceiro andar da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude

do Distrito Federal, localizada no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN,

Quadra 01, Lote C, Comércio Local, Brasília/DF, às nove horas e quarenta minutos, ocorreu

abertura oficial da 270ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho dos Direitos da Criança e do

Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF sob a Presidência do Sr. Fábio Felix. Re-

presentantes Governamentais presentes: Carlos Alberto Ribeiro de Xavier e Amélia Mendes

Rabelo como representantes da Secretaria de Estado de Cultura do DF; Jean Marcel Pereira

Rates como representante da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Humano e Social da

SEDESTMIDH; Perla Ribeiro, Antônio Carlos de Carvalho Filho e Veruska Alves como

representantes da Secretaria de Estado de Políticas para Criança, Adolescente e Juventude;

Saulo Humberto Soares Gonçalves como representante da Secretaria de Estado de Educação

do DF; Daisy Rotavio Jansen Watanabe como representante da Secretaria Adjunta de Esporte

e Lazer da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer; Rogério Bernardo da Silva

como representante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF; Márcia Guedes da

Cunha de Martinez como representante da Secretaria de Estado de Gestão do Território e

Habitação do DF; Emilsom Ferreira Fonseca como representante da Secretaria de Estado de

Planejamento, Orçamento e Gestão do DF; Edna Lúcia Ferreira Martins de Souza como

representante da Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do DF;

Telmara de Araújo Galvão e Janilce Guedes de Lima como representantes da Secretaria de

Estado de Saúde do DF; Alexandre Rodrigo Veloso como representante da Secretaria de

Estado de Segurança Pública e Paz Social do DF; Valdineia Castro Miranda de Amorim

como representante da Secretaria Adjunta de Trabalho e do Empreendedorismo da SE-

DESTMIDH; Janilde de Lima Feitosa como representante da Secretaria Adjunta de Turismo

da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer do DF; Roberto Chaves de Aguiar e

Carlos Augusto P. Sousa como representantes da Subsecretaria de Juventude da Secretaria

Estado de Políticas para Criança, Adolescente e Juventude do DF. Representantes da So-

ciedade Civil presentes: Ilda Ribeiro Peliz como representante da ABRACE; Daise Lourenço

Moises, Adriana Camello Nunes e Edvan de Sousa como representantes da Assistência

Social Casa Azul; Ailton Pereira da Costa como representante da Inspetoria São João Bosco
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