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Despacho/SRH nº 1131/2018. PEDRO DE SOUSA VAL FILHO, concede outorga de direito
de uso de água subterrânea, um poço tubular, ABASTECIMENTO HUMANO e CRIAÇÃO
DE ANIMAIS, Bacia Hidrográfica do Rio Descoberto, NÚCLEO RURAL ALEXANDRE
DE GUSMÃO, INCRA 7, GLEBA 2, RESERVA F, BRAZLÂNDIA/DF. Processo SEI nº
0197-000520/2012.

Despacho/SRH nº 1133/2018. SEBASTIÃO VICENTE MILANE, concede outorga de direito
de uso de água subterrânea, um poço tubular, ABASTECIMENTO HUMANO e IRRI-
GAÇÃO, Bacia Hidrográfica do Rio Maranhão, NÚCLEO RURAL LAGO OESTE, RUA
18, TRAVESSA 02, ENTRADA 03-A, CHÁCARA 14, ANTIGA CHÁCARA 527/4-A,
SOBRADINHO/DF. Processo SEI nº 0197-000034/2017.

HUDSON ROCHA DE OLIVEIRA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DO DISTRITO FEDERAL

ATA DA 285ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e dezoito, na sala de reuniões localizada
no terceiro andar da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Ju-
ventude do Distrito Federal, localizada no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte -
SAAN, Quadra 01, Lote C, Comércio Local, Brasília/DF, às nove horas, ocorreu abertura

oficial da 285ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF, sob a Vice-Presidência da Sra. Veruska Alves.
Representantes Governamentais presentes: Carlos Alberto Ribeiro de Xavier como repre-
sentante da Secretaria de Estado de Cultura do DF; Veruska Alves e Antonio Carlos de
Carvalho Filho como representantes da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças,
Adolescentes e Juventude do DF; Taiane Nina Antunes como representante da Secretaria de
Estado de Esporte, Turismo e Lazer do DF; Ingrid Anne Soares de Oliveira como re-
presentante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF; Emilson Ferreira Fonseca
como representante da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF;
Caio Marcelo D'Abreu Machado Valente e Álvaro Henrique Siqueira Campos Santos como
representantes da Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do
DF; Edison Cosme da Silva como representante da Secretaria de Estado de Saúde do DF;
Andreia de Oliveira Macedo como representante da Secretaria de Estado de Segurança
Pública e Paz Social do DF; Demontiê Alves Batista Filho como representante da Sub-
secretaria da Juventude da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e
Juventude do DF.; Representantes da Sociedade Civil presentes: Claúdia Guimarães Leite
como representante da Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Por-
tadoras de Câncer e Hemopatias - ABRACE; Adriana Camello Nunes como representante da
Assistência Social Casa Azul; Paulo Henrique Pereira Farias como representante da Ins-
petoria São João Bosco - CESAM/DF; Mônica Fernandes de Souza Faria como representante
da Associação Cristã de Moços de Brasília - ACM; Vanuza Célia Sales Silva como re-
presentante do Conselho Regional de Psicologia - CRP; Mirna de Oliveira Bueno como
representante da Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais -
AMPARE; Getúlio Francisco Silva como representantes do Sindicato dos Empregados em
Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal - SINTIBREF/DF;
Joaquim Pedro Levino da Silva como representante da Irmão Áureo.; Juventino Luciano M.
de Oliveira como representante do Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultura
do Governo do Distrito Federal - SINDISASC.; Ausentes: Representante da Secretaria
Adjunta de Desenvolvimento Humano e Social do DF - SEDESTMIDH; representante da
Secretaria de Educação do DF (justificado); representante da Secretaria de Estado de Gestão
do Território e Habitação do DF; representante da Secretaria Adjunta de Mulheres, Igualdade
Racial do DF - SEDESTMIDH; representante da Secretaria Adjunta do Trabalho do DF -
SEDESTMIDH; representante da Secretaria Adjunta de Turismo do DF; representante do
Instituto BATUCAR(justificado); representante da Casa de Ismael - Lar da Criança; re-
presentante da Casa do Caminho; representante do Centro de Ensino e Reabilitação - CER;
representante do Centro Comunitário da Criança - CCC; representante da Aldeias Infantis
SOS Brasil (justificado).; Demais Participantes: Débora T. Pariz como Secretária Executiva
do CDCA; Andreia Maia como Coordenadora de Acompanhamento de Processos da Se-
cretaria Executiva do CDCA; Daniele de Paula Benício da Silva como Diretora de Cadastro
e Registro da SECDCA; Paulo Eduardo C. F. Balsamão como Defensor Público da De-
fensoria Pública do Distrito Federal.; Gustavo Ferreira como promotor do MPDFT; Saskia V.

Brito como representante da Subsis/Secrianca; conselheiro tutelar referente ao processo
n°0417-000.434/2016. Item 1- Abertura: considerando a ausência da presidente do CD-
CA/DF o pleno aprova que o Conselheiro Antonio Carlos abra os trabalhos da 285ª reunião
Plenária Ordinária.; Item 2 - Informes e Deliberações da Presidência: I. Aprovação das Atas
da Reunião Plenária Ordinária 284ª e Reunião Plenária Extraordinária 56ª: o pleno delibera
pela aprovação das Atas da Reunião Plenária Ordinária 284ª e Reunião Plenária Extraor-
dinária 56ª para publicação em D.O.D.F.; II. Minuta da Resolução de Registro para apro-
vação. O pleno delibera pela aprovação da Resolução de Registro, aprovada pela Comissão
de Legislação. Item 3 - Informes e Deliberações da Secretaria Executiva: I. Informe: eleição
da Comissão de Ética e Disciplina dos Conselhos Tutelares. A Secretária Executiva Sra.
Débora T. Pariz informa que a eleição da Comissão de Ética, realizada no dia 21 de junho
no auditório do NAI/SECRIANCA elegeu 04 (quatro) instituições da sociedade civil para
compor a CEDICON, sendo: Associação Nairim, Instituto de Estudos Socioeconômicos -
INESC, Coletivo da Cidade, Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra.; II. Informes -
prestações de contas das entidades junto à 2ª PJFEIS: A Secretária executiva Sra. Débora T.
Pariz informa ao pleno sobre a prestações de contas das entidades, sendo: 1. Associação
Amigos do Hospital de Base do DF - 2015 (aprovada com recomendações); 2. Centro
Comunitário da Criança - 2016 (aprovada); 3. Casa do Pequeno Polegar - 2016 (aprovada
com recomendações); 4. Associação de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais e da
Comunidade do DF - ADAPTE/DF - 2016 (aprovada com recomendação); 5. Instituto de
Apoio ao Portador de Câncer - 2016 (aprovada com recomendação); 6. Leonardo Murialdo
- Escola Artesanal Murialdo - 2016 (aprovada com recomendação); 7. AGINOC - Associação
de Ginástica da Ortogonal e Cruzeiro - 2016 (aprovada com recomendação); 8. Creche Os
Quatro Pequeninos - 2016 (aprovada com recomendação).; III. Indicações para o Comitê
Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Intersetorial de Enfrenta-
mento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do DF - Ofício SEI nº 361/2018.
O pleno delibera e aprova as seguintes indicações para titular e suplente respectivamente:
conselheiro Caio Valente representante da Casa Civil (titular) e conselheiro Paulo Farias
representante do CESAM/DF (suplente).; IV. Convite - VI Conferência Distrital dos Direitos
Humanos. Indicação de 4 representações do CDCA. O pleno delibera e aprova as seguintes
indicações de conselheiros do CDCA/DF para participar da VI Conferência Distrital dos
Direitos Humanos, prevista para o dia 30/07 a 01 de agosto, sendo: Paulo Farias (CESAM),
Andreia de Oliveira (SSP), Álvaro Henrique (Casa Civil), Getúlio Francisco (Sintibref).; V.
Informe: Grupo de Whatsapp do Comitê de Participação de Adolescentes - CPA (Ofício
Circular nº 33/2018 CONANDA). A Secretária executiva Sra. Débora T. Pariz informa ao
pleno sobre a criação do grupo de whatsapp para acompanhamento do Comitê de Par-
ticipação de Adolescentes - CPA.; Item 4 - Informes Das Comissões: I. Comissão de
Legislação - a. Minuta da Resolução de Regimes de atendimento (Informe). O conselheiros
Demontiê informa ao pleno que a minuta continua em discussão e terá maiores ajustes na
próxima reunião da Comissão de Legislação, e será fechada na próxima plenária por causa
dos prazos regimentais.; b. Minuta da Resolução da Composição das Comissões (para
aprovação). O pleno aprova a publicação da Resolução da Composição das Comissões; c.
Minuta do Edital de Eleição da Sociedade Civil (Informe). A conselheira Adriana Camello
informa que a minuta está em análise pela comissão.; d. Minuta da Resolução de Registro
(para aprovação). O pleno aprova a publicação da Resolução de Registro. II. Comissão de
Formação e Mobilização: a. Data provável (11-13/09) do evento de formação de conselheiros
tutelares e conselheiros do CDCA/DF. Informado ao pleno que será realizado um Seminário
voltado para a Formação de conselheiros tutelares e conselheiros de direito nos dias 11,12 e
13 de setembro, sendo que a comissão está fechando o local e os palestrantes.; III. Comissão
de Medidas Socioeducativas: a. Cronograma de visitas às unidades de internação para
verificação do funcionamento das Escolas - convite aos demais conselheiros para participar.
O conselheiro Getúlio informa que será feita visitas as seguintes unidades de internação:
UNIRE e UNISS no dia 21/08; São Sebastião, UIPSS e Brazlândia no dia 30/08; Santa Maria
no dia 04/09; Planaltina no dia 06/09.;b.Indicações para o Comitê Gestor do Sistema So-
cioeducativo do DF (Getúlio e Alexandra) - Despacho SEI SECDCA: o conselheiro Getúlio
informa ao pleno sua indicação e a da conselheira Alexandra para compor o Comitê Gestor
do Sistema Socioeducativo do DF.; IV. Comissão de Acompanhamento do Comitê Consultivo
de Adolescentes: o conselheiro Paulo informa sobre processo de escolha do Comitê Con-
sultivo de Adolescentes e que o período de férias prejudicou o andamento do processo.
Esclarece que a comissão aguardará até a próxima sexta-feira dia 27/07 por novas inscrições,
do contrário será comunicada em reunião da Comissão a prorrogação para o dia 31 de
agosto, ficando deliberado em pleno a referida data. O conselheiro Demontiê informa que
houve colocação dos cartazes e comunicação do processo pela SUBSIS mas levará no-
vamente a demanda para o socioeducativo e reforçará junto aos diretores das unidades para
que realizem o levantamento de quem tem perfil para o Comitê para ser possível liberar 2
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(dois) adolescentes.; a.Mobilização para as Conferências Livres (Informe).; o conselheiro
Paulo informa ao pleno que a SECDA encaminhou para todas as entidades da sociedade civil
as orientações necessárias , conforme CONANDA, para a realização das Conferências Livres
e ressalta que cada entidade deve trabalhar as temáticas junto aos adolescentes com efeito de
mobilização para que estes possam participar melhor do processo.; b.Projeto de cooperação
com a UNFPA: o conselheiro Paulo informa que a comissão acordou no dia 20 de julho junto
com a UNFPA a realização de uma reunião conjunta com o comitê consultivo de adolescente
vigente objetivando uma avaliação dos dois últimos anos do comitê e dos espaços. O
conselheiro estende o convite a todos os conselheiros do CDCA/DF, informando que a
avaliação ocorrerá no próximo sábado dia 28/07 as 8h da manhã, na EAPE.;V.Comissão de
Políticas Públicas: a. Apresentação da planilha com o plano de ação CDCA/DF 2018 -
projetos discutidos na reunião de Políticas Públicas; a conselheira Andreia da SSP reforça a
todos os coordenadores do CDCA/DF a importância do preenchimento das planilhas con-
tendo as ações previstas para 2018. E esclarece que a comissão está trabalhando a ques-
tão.;b.Curso de formação para as entidades registradas no CDCA/DF, para acesso aos pro-
jetos (apoio à Comissão de Formação e Mobilização); a conselheira Andreia informa que está
sendo planejada uma formação direcionada e que será melhor ajustada junto a Comissão de
Formação e Mobilização.; A conselheira Andreia trata ainda da questão dos Programas e
Projetos de governo e informa ao pleno que foram aprovados dois programas sendo o da
Secrianca e da SSP e que comissão participará de reuniões para fomentar esses progra-
mas.;c.Proposta de consolidação de um observatório da situação do Direito da Criança e do
Adolescente no DF, para subsidiar o direcionamento das linhas de ação dos Editais de
projetos.:A conselheira Andreia informa que a Comissão de Políticas Públicas pretende
trabalhar a questão do observatório objetivando o acompanhamento e monitoramento das
políticas do CDCA/DF, e que a comissão tentará encaminhar o projeto desse observatório
para apresentar até o final do ano ao pleno., e como poderíamos estruturar esse obser-
vatório.;VI.Conselho de Administração do Fundo de Direitos da Criança e Adolescen-
te:a.Edital de Projetos 2018 - Status; o presidente do CAFDCA Sr. Emilson Fonseca informa
que apesar dos pleitos para o Edital ser da ordem de 50 milhões esclarece que o Edital será
da ordem de 30 milhões, sendo está uma decisão técnica e não de plenário.O presidente do
CAFDCA informa que a decisão técnica está na AJL e que após a análise e sua aprovação
o Edital será encaminhado para publicação em DODF em agosto.; b. Edital de Captação -
informe.: o presidente do FDCA senhor Emilson Fonseca informa ao pleno que os estudos
para essa questão foram iniciados tendo sido previstas duas situações, uma para Resolução e
outra para Edital. O presidente do CAFDCA informa que assim que a AJL liberar o outro
Edital, será feita essa consulta junto ao jurídico, sendo que em meados de outubro deverá ser
possível o lançamento desse Edital.; O conselheiro Antonio Carlos trata sobre a desbu-
rocratização do processo e que verificará junto a AJL alguns exemplos de como poderia ser
elaborada uma resolução que auxiliasse o remanejamento do recurso pela instituição de
forma mais fácil.;O presidente do CAFDCA ressalta que qualquer alteração deve ser muito
bem comunicada pelo interessado que precisará apresentar os cálculos novamente e o plano
de trabalho para ser novamente analisado, esclarece ainda que por ser dinheiro público
qualquer remanejamento deverá ser justificado.;VII.Comissão de Conselho Tutelar.; A vice-
presidente do CDCA/DF concede a palavra para o conselheiro tutelar (processo n°0417-
000.434/2016) que expõe sua situação ao pleno e solicita melhor apuração do processo pela
Comissão de Conselho Tutelar. A Vice-presidente delibera e o pleno aprova que o con-
selheiro possa relatar sua manifestação na próxima reunião da Comissão de Conselho Tutelar,
e que a Secretaria Executiva informe a data ao interessado.; a.Processo n° 417-
0018059/2018-81 - apuração de fato de conselheiro tutelar.: o conselheiro Álvaro informa
que o caso será melhor analisado pela Comissão ficando sua deliberação para a próxima
plenária.; b.Comissão Especial do processo de escolha: informe sobre o processo virtual de
escolha de conselheiros tutelares. O conselheiro Álvaro esclarece que o TJDFT não pode
liberar sua lista, sendo que a comissão ainda continuará a verificação da melhor forma para
a realização do processo.; O conselheiro Antonio Carlos informa ao pleno sobre a questão
orçamentária da eleição para conselhos tutelares, e que ontem saiu um DODF e a partir de
01/08 será aberto a proposta orçamentária para a Secrianca, da ordem de 10 a 12 milhões, e
que está sendo formalizada a resposta do ofício para ser enviada ainda hoje.;O presidente do
CAFDCA deixa claro que orçamento é da SECRIANCA.; O conselheiro Antônio Carlos trata
ainda sobre o processo de escolha para conselheiros Tutelares e da possibilidade de se fazer
um software próprio, tendo sido levado essa questão junto ao TRE. Explica ainda que houve
a tentativa de se trazer o diretor de tecnologia do TRE, no entanto após conversa foi
entendido que o CDCA/DF não teria tempo hábil para contratar e executar esse produto até
o final de ano, ficando a recomendação pela própria promotoria, de que o CDCA/DF deveria
iniciar esse processo logo. O conselheiro reforça que o ideal é que o CDCA/DF deixe a
contratação pronta para o ano que vem estar tudo certo, e que esse processo de escolha

seguirá os moldes do anterior com recursos da Secrianca.; Item 6. Relatoria de processos: I.

Concessão e Renovação de registro: O conselheiro Edson (Saúde) relata o processo

n°0417.000.333/2016 - Fenações Integração Social (Concessão), no ofício n°058/2015 en-

caminhado ao CDCA/DF para requerimento de concessão de registro. O conselheiro solicita

que seja registrada em ata a fundamentação do seu parecer: "O expediente analisado por este

relator versa tão somente a um ponto material controvertido. A SUSPENSÃO DO RE-

GISTRO por inadimplemento da instituição FENAÇÕES INTEGRAÇÃO SOCIAL, situação

essa que foi regularizada conforme Memorando nº 109/2016 - DIFIN/COFIC/SUAG FLS.

80; QUE EM SÍNTESE CONSTA '[...] Diante do deferimento obtido [...] informo que foi

devidamente retirada do Sistema SIGGO/DF a marcação de SIM no campo 'inadimplente'

das fichas de Transferência [...] DO VOTO. Uma vez levantados os itens essenciais do

problema, ficou fácil tomar uma posição a respeito nestes autos.Visto que existe, na doutrina

processual, 03 (três) sistemas principais de valoração da prova. O sistema da prova legal ou

tarifada, em que a lei já pré-concebe o valor da prova, não deixando qualquer valoração por

critério intrínseco para o julgador. O sistema do livre convencimento puro, em que o julgador

tem total liberdade para apreciar e valorar a prova, não havendo sequer necessidade de expor

os motivos que lhe formaram convencimento. E o sistema do livre convencimento motivado

ou da persuasão racional, no qual se reconhece liberdade do julgador para apreciar e valorar

a prova, com a condição de que, na decisão, exponha as razões de seu convencimento. Por

conseguinte, adoto como razão de DECIDIR o sistema legal ou tarifado a lei já concebe o

valor dos requisitos; e, nestes autos, não vislumbro nenhuma outra matéria que vislumbre em

impedimento para DEFERIMENTO DO PLEITEADO PELO REQUERENTE. ESTE É O

VOTO. Situação: DEFERIDO por unanimidade pelo pleno.; O conselheiro Álvaro (Casa

Civil) relata o processo n°0417.0000.5354/2017-97 - Renovando a Vida (Concessão), atual-

mente a instituição atua em Ceilândia com 14 profissionais e funciona com tratamento de

drogadição e dependência química, ambos voluntários, e fazem acompanhamento posterior

quando as pessoas saem da entidade, a Vigilância Sanitária trás questões adequadas para o

funcionamento da entidade, durante a visita a instituição apresentou novos documentos que

foram anexados ao processo, o prédio apresenta estrutura adequada para as atividades

laborais propostas, tais como espaços para atividades esportivas, atendendo adolescentes. A

instituição apresenta ainda possibilidade de fazer o tratamento dos adolescentes em local

separado. Nesse sentido o conselheiro manifesta posição a favor pela concessão do registro

e que se tenham mais entidades como essa no DF que possam executar esse tipo de

atividades, informa situação: DEFERIDO por unanimidade pelo pleno.; A conselheira Claú-

dia (ABRACE), relata o processo n° n°0417.0000.5644/2017-31 - Fundação Visconde de

Cabo Frio (Renovação), a instituição subsidia vários projetos sociais com 5 endereços sociais

no Itapoã, eles desenvolvem vários projetos com 64 crianças, e também trabalham com

projetos de capacitação profissional voltado para os pais dessas crianças, estando aberto a

comunidade do Itapoã. Nos processo constam visitas e pareceres da Vigilância Sanitária com

parecer favorável e atestados de regular funcionamento, na visita foi identificado que a

instituição está em acordo com o plano de trabalho apresentado e os preceitos estabelecidos

pelo ECA. Nesse sentido a conselheira manifesta posição a favor pela renovação do registro,

informa situação: DEFERIDO por unanimidade pelo pleno.; II.Processos não relatados:

processo nº 417.000.792/2017 - Associação Beneficente Coração de Cristo - COCRIS (Re-

novação - pedido de vista).; processo nº 417.001.941/2016 - Associação Beneficente Evan-

gélica Pastor Francisco Miranda - ABE (Renovação - pedido de vista); processo SEI nº

00417.0000.5867/2017-06 - Congregação das Missionárias da Caridade (concessão); pro-

cesso SEI nº 00417.00005633/2017-51 - Grupo Cultural Azulim (concessão).; processo SEI

nº 00417.00006046/2017-89 - Creche São Vicente de Paulo -SSVP(concessão).; processo SEI

nº 00417.00016947/2018-60 - Associação Benéfica Cristã Promotora do desenvolvimento

Integral - ABC Prodeim (renovação).; processo SEI nº 00417.00016732/2018-49 - Guarda

Mirim Social de Brasília - GMSB (concessão).; processo SEI nº 00417.00005627/2017-01 -

Serviço Social da Indústria do Distrito Federal - SESI/DF (renovação).; Item 7. Processos

distribuídos: Processo nº 00417.0000.6750/2018-12 - Federação Brasileira de Saltos Or-

namentais, entregue à conselheira da Secretaria de Esporte, para concessão.; Processo nº

00417.001.973/2016 - Associação Marcelo de Andrade Silva - AMAS, entregue à con-

selheira do Conselho Regional de Psicologia (CRP), para concessão (recurso).; Processo nº

00417.0000.6050/2017-47 - Associação Assistencial Mãos Unidas de Santa Maria do Distrito

Federal, entregue ao conselheiro do SINDISASC, para concessão.; Processo nº

00417.0000.5652/2018-68 - Associação Social Renascer, entregue ao conselheiro da ACM,

para concessão.
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