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DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 06 de fevereiro de 2018.

O Secretário de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito
Federal, no uso das suas atribuições, considerando o Termo de Rescisão Contratual por
Iniciativa do Contratado, RESOLVE: RESCINDIR, o Contrato Individual de Prestação de
Serviços por Prazo Determinado celebrado com a Senhora DANIELA VASQUES DE CER-
QUEIRA, Educador Social, a contar de 29 de janeiro de 2018.

AURÉLIO ARAÚJO

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATA DA 51ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA
Aos dezenove dias do mês de setembro 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 trinta minutos,
ocorreu abertura oficial da 51ª Reunião Plenária Extraordinária do Conselho dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF, sob a Vice - presidência do Sr.
Fábio Félix. Representantes Governamentais presentes: Perla Ribeiro como representante da
Secretaria de Estado de Políticas para Criança, Adolescentes e Juventude; Daisy Rotavio
Jansen Watanabe como representante da Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer;
Emilson Ferreira Fonseca representante da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento
e Gestão do DF; Valdinéia Castro Miranda de Amorim como representante da Secretaria
Adjunta de Trabalho e do Empreendedorismo da SEDESTMIDH; Carlos Augusto P.Sousa
como representante da Subsecretaria da Juventude da Secretaria de Estado de Políticas da
Criança, Adolescente e Juventude do DF. Representantes da Sociedade Civil presentes:
Claúdia Guimarães Leite como representante da Associação Brasileira de Assistência às
Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias - ABRACE; Deise Araújo de
Freitas como representante da Inspetoria São João Bosco - CESAM/DF; Renata Rodrigues
Flores Alves representante Associação Cristã dos Moços de Brasília - ACM; Alceu Avelar
Araújo como representante do Instituto Batucar; Antonio Braz de Almeida como repre-
sentante da Casa de Ismael - Lar da Criança; Rita Silva Ramos como representante do Centro
Comunitário da Criança - CCC; Mirtes Pereira dos Santos como representante da União
Brasileira de Educação e Ensino- MARISTA; Fábio Félix Silveira como representante do
Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultura do Governo do Distrito Federal -
SINDISASC. Demais representantes: Ronan Ferreira Figueiredo, defensor da Defensoria
Pública do DF; Rosana Viegas Carvalho, promotora do MPDFT; João de Jesus da Costa,
representante do Berço da Cidadania; Jamires Araújo Almeida, representante do Comitê
Consultivo de Adolescente; Marcelo Alves da Silva, representante do Comitê Consultivo de
Adolescente; Gabriel dos Santos Martins, representante do Comitê Consultivo de Ado-
lescente; Ausentes: representantes da Assistência Social Casa Azul (justificado); represen-
tante do Conselho Regional de Psicologia - CRP (justificada); representante da Associação
de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais - AMPARE DF(justificado); re-
presentante da Sociedade Espírita de Amparo ao Menor - CASA DO CAMINHO; re-
presentante do Centro de Ensino e Reabilitação - CER; representante do Sindicato dos
Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal -
SINTIBREF/DF; representante da Aldeias Infantis SOS Brasil; representante da Secretaria de
Estado de Cultura; representante da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Humano e
Social da SEDESTMIDH(justificado); representante da Secretaria de Estado de Educação
(justificado); representante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF; re-
presentante da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do DF; Secretaria
Adjunta de Políticas para as Mulheres, Igualdade racial e Direitos Humanos da SEDEST-
MIDH; representante da Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais
do DF; representante da Secretaria de Estado de Saúde do DF; representante da Secretaria de
Estado de Segurança Pública e Paz Social do DF; Secretaria Adjunta de Turismo da Se-
cretaria de Estado de Turismo da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer (jus-
tificado); Item 1- Abertura: O Vice-presidente do CDCA/DF abre os trabalhos da 51ª reunião
Plenária Extraordinária. Item 2 - Deliberação de Ata: o vice-presidente informa que a
aprovação da Ata da 50ª Plenária Extraordinária do CDCA/DF ficará para Plenária Ordinária
277ª. Item 3- Informes e deliberações PLANO DECENAL DISTRITAL DOS DIREITOS
HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: a Sra. Perla inicia a apresentação res-
saltando que o objetivo da Plenária Extraordinária 51ª será a construção do Plano Decenal
Distrital dos Direitos das Crianças e do Adolescentes. Informa que o intuito da plenária

consiste em o Conselho analisar o Plano Decenal e que a Comissão Intersetorial, montada
tanto por governo quanto pela sociedade civil, ficou responsável pela elaboração do Do-
cumento. A Comissão Intersetorial foi constituída por Decreto, sendo sua coordenação pelo
CDCA e pela Secretaria da Criança, estando a Comissão de Políticas Públicas, no âmbito do
CDCA/DF, responsável pela condução junto a comissão intersetorial para elaboração do
plano. A Sra. Perla explica também que o Plano Decenal Distrital segue os 5 (cinco) eixos
estratégicos do Plano Nacional, sendo o primeiro relacionado a promoção dos direitos da
criança e adolescente, o segundo com o eixo da proteção, o terceiro com o eixo do pro-
tagonismo e participação de adolescentes, o quarto relacionado a questão do controle social
e o quinto com a gestão da política na área da infância, todos estabelecidos pelo CONANDA.
Durante o processo de desenvolvimento do Plano foram feitas rodas de conversa para
construção, em janeiro e fevereiro o documento seguiu para consulta pública, depois houve
a realização de um Seminário na Casa de Ismael, sendo que todo o processo contou com a
parceria do Berço da Cidadania, instituição da sociedade civil, que através de convênio junto
a Secretaria de Direitos Humanos - SDH, pôde auxiliar na construção do plano. O Berço da
Cidadania foi fundamental pois realizou todo o trabalho de acompanhamento junto aos
adolescentes do Comitê Consultivo, por meio de 8(oito) encontros, que culminou em uma
construção de redação feita pelos próprios adolescentes.A Sra. Perla informa que o processo
foi uma construção coletiva.; O Sr. João representante do Berço da Cidadania celebra o
momento e explica que o longo e intenso processo contou com a atuação de muitas cabeças.
Explica que o Plano é uma síntese do que é prioridade para os próximos 10 anos, sendo uma
contribuição fundamental para os direitos das crianças e adolescentes. A própria participação
e presença dos adolescentes é algo inédito no Brasil, trazendo esse diferencial para as
unidades da federação. O Berço da Cidadania agradece o carinho das pessoas que va-
lorizaram a contribuição ao processo.; I) Análise do Capítulo 1 - Participação do Comitê
Consultivo de Adolescentes: A Sra. Perla informa sobre a participação dos adolescentes do
Comitê Consultivo ao processo, e traz ao pleno o Capítulo 1, página 13, do Plano Decenal
construído pelos próprios adolescentes por meio da Carta e seu manifesto. Apresenta ao
Conselho os representantes do Comitê Consultivo de Adolescentes: Marcelo Alves, Jamires
Araújo e Gabriel.; O adolescente representante do Comitê, Marcelo Alves, explica sobre o
processo de participação na construção do plano Decenal que contou com o esforço de vários
jovens e do Sr. Ailton do CESAM que foi peça importante na trajetória, participando
ativamente dos encontros junto com o Sr. Fábio Félix, ajudando-os a conhecer mais sobre o
ECA e seus direitos.; A adolescente Jamires Aráujo, representante do Comitê, ressalta que
vários colegas levaram questões referentes a realidade do dia a dia,tendo sido pensadas as
principais necessidades nessa área da criança e do adolescente vivenciada pelo próprios
atores.; O adolescente Gabriel agradece a oportunidade de participar da construção do Plano
Decenal, e que toda a experiência adquirida nas reuniões e encontros pelo Comitê o fizeram
ter mais interesse pelas políticas públicas dos direitos das crianças e adolescentes.; A Sra.
Perla informa que a leitura da Carta seguirá pelos três adolescentes representantes do Comitê
e presentes no pleno, sendo realizada por etapas.; O Vice-presidente delibera em acordo com
o pleno e o Comitê, que conste na Carta o reforço a questão das medidas socioeducativas e
de acolhimento para adolescentes. Bem como a questão do Adolescente PNE, conforme
solicitação da representante do Comitê Consultivo.; II) Análise do Capítulo 8: a Sra. Perla
informa que os apontamentos listados em pleno serão registrados e encaminhados por e-mail
a Comissão de Políticas Públicas, responsável pelas alterações finais ao documento. E
solicita que demais apontamentos que surjam sejam encaminhados por e-mail ao CDCA/DF;
A Sra. Daisy solicita que conste ao Documento as siglas da Secretaria de Estado de Esporte,
Turismo e Lazer.; O Sr. Emilson solicita correção na sigla da SEPLAG que consta como
SEPLAN.; A Sra. Renata relata que o capítulo 8 é a síntese das estratégias de todos os
setores. Explica que a análise em pleno seguirá com o conselheiro que fez o destaque, o item
a ser alterado e a inserção da alteração grifada.; Conselheiro Carlos Augusto- destaque na
Estratégia 1.1.2: inserir ... e como conteúdo complementar e didático nos programas...;
Conselheira Perla - destaque na Meta 2.1: inserir ... em suas diversidades ( primeira infância,
adolescência, refugiados, raça/etnia, religião...) considerando o território.; Conselheiro Fábio
- destaque na Estratégia 2.1.2: inserir ...com ênfase inicial para gênero, orientação sexual e
raça/etnia, e focalizar outras áreas...; Conselheira Perla - destaque na Estratégia 3.1.3: in-
serir...Articulação com outros estados e a RIDE sobre boas...; Conselheira Perla - destaque na
Estratégia 3.1.5: inserir... à realidade das regiões administrativas e entorno; Conselheira Perla
- destaque na Diretriz 4: inserir novo título...Assegurar o acesso de crianças e adolescentes
a políticas públicas com qualidade e universalidade.; Conselheira Perla - destaque na Es-
tratégia 4.1.1: inserir ... garantir seu desenvolvimento integral, assegurando: a universalização
dos 4 aos 5 anos para educação infantil, aumento de creches, redução da evasão escolar nos
últimos anos do ensino fundamental, aumentar o acesso e permanência com qualidade no
ensino médio, aumentar a cobertura da estratégia da saúde da família para o atendimento de
crianças e adolescentes e ampliar o atendimento de crianças e adolescentes nos centros
olímpicos.; Conselheira Perla - destaque na Estratégia 5.1.1: inserir... responsabilização dos
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TERMO DE APOSTILAMENTO Nº02/2018
O Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal, nomeada pelo Decreto de 01 de
janeiro de 2015, resolve: EXPEDIR em conformidade com o Artigo 55, Parágrafo Único, da
Lei nº13.019/2014 e de acordo com a Cláusula Terceira, item 3.3 do Termo de Fomento nº
041/2017-SEC, o presente APOSTILAMENTO, referente ao Projeto "FESTIVAL SÃO BA-
TUQUE", Processo nº 150.002536/2017, firmado entre esta Secretaria de Estado de Cultura,
CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a Organização da Sociedade Civil - INSTITUTO ROSA DOS
VENTOS DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA, CNPJ nº 14.238.314/0001-31. Conforme
Apostilamento fica prorrogado de ofício o prazo de vigência do Termo de Fomento
nº041/2017, até 02/05/2018. Em 02 de fevereiro de 2018. LUIS GUILHERME ALMEIDA
REIS, Secretário de Estado de Cultura.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, na

sala de reuniões do GABINETE , Ala Sul 1° Andar, do Centro de Convenções Ulysses

Guimarães, foi realizado a 14ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do

Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal - CONFAE, com a presença dos Senhores:

Leila Barros Rêgo, Presidente do CONFAE e Secretária de Estado; Juliana Gontijo Pessagno,

secretária executiva do CONFAE; José Antônio Soares Silva, conselheiro titular, repre-

sentante das Associações das Federações Desportivas do Distrito Federal e vice presidente do

CONFAE; Tatiana Barros Costa, conselheira titular, representante da Secretaria de Estado de

Planejamento, Orçamento e Gestão; Luís Mauricio, conselheiro suplente, representante da

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE,

TURISMO E LAZER

autores e proteção às vítimas de violência institucional.; Conselheira Perla - destaque na
Estratégia 5.1.2: inserir...de ações de prevenção junto às famílias, comunidades e servidores
em relação à violência...; Conselheira Perla - destaque na Estratégia 5.1.4: inserir... Cria-
ção/fortalecimento de órgãos e serviços de atendimento às vítimas...; Conselheira Perla-
destaque em Setores Associados: inserir... SAÚDE e SEDESTMIDH; Conselheira Rita -
destaque na Estratégia 7.1.1: inserir...Formação continuada dos profissionais...; Conselheiro
Fábio - destaque na Diretriz 8: sugestão de alteração da redação por... Articulação com os
órgãos governamentais do sistema socioeducativo, entidades da sociedade civil, órgãos de
proteção do sistema de justiça para assegurar a devida implementação do Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo (SINASE) de forma intersetorial e articulada...; Conselheiro
Fábio - destaque na Diretriz 8.1.1: inserir.. Modernização da gestão das unidades de in-
ternação e semiliberdade em conformidade com o SINASE...; Conselheiro Fábio - inserir
nova Estratégia na Diretriz 8 pensando-se na concepção de defesa de direitos humanos e
pedagógica, sendo: ... Fortalecimento das medidas em meio aberto com articulação em rede
e trabalho na comunidade com perspectiva pedagógicas e intersetorias...; Conselheiro Fábio
- destaque na Diretriz 8.1.2: inserir.. Formação e capacitação continuada dos/as servidores/as
da política...; Conselheiro Fábio - destaque na Diretriz 11: propõe inserir nova Estratégia...
Fortalecimento e reconhecimento na autonomia e deliberação do CDCA a partir do previsto
na legislação ...; Conselheiro Fábio - destaque na Diretriz 11: propõe inserir nova Es-
tratégia... qualificar a representatividade do governo no CDCA...; Conselheiro Fábio - des-
taque na Estratégia 11.1.1: inserir... Modernização e ampliação da estrutura administra-
tiva/técnica do Conselho dos Direitos de Crianças e Adolescentes para fortalecimento de sua
atuação e ampliar mecanismos de participação da sociedade civil...; Conselheiro Fábio -
destaque na Estratégia 11.1.2: inserir... Fortalecimento da participação da sociedade civil nas
plenárias do CDCA/DF por meio da qualificação da representatividade das entidades civil na
eleição dos membros e aprimoramento do processo de eleição da sociedade civil....; Con-
selheiro Emilson - destaque na Estratégia 13.1.1 e 13.1.3/Setores associados: inserir... Forúm
OCA; Conselheira Perla - destaque na Estratégia 13.1.3: inserir...e aprimoramento da me-
todologia e aplicação do orçamento OCA de programas...; Conselheira Perla - destaque na
Estratégia 14.1.1: inserir... Formação continuada e gestão dos recursos humanos compatíveis
com um trabalho intersetorial integrado na perspectiva de direitos humanos...; Conselheira
Valdinéia - solicita no texto do Plano a separação das áreas SEDESTMIDH conforme
atuação.; Levantado pelo representante do Comitê de Adolescentes que a questão do voto dos
adolescentes seja discutida a posterior; O Sr. Fábio indica estudo sobre o caso e sinaliza a
possibilidade de ampliação do poder de decisão do Comitê, onde suas questões poderiam ser
apreciadas em plenária com prioridade, no entanto reforça que não há possibilidade de voto
por questões de responsabilidades civil e criminal.; Item 3 - Demais Informes e Deliberações:
a Sra. Deise Araújo informa que no dia 30 de outubro acontecerá o Seminário sobre
enfrentamento de violência da juventude de periferia, a ser realizado na Universidade Ca-
tólica da Asa Norte.; A Sra. Perla anuncia que acontece até amanhã no Jardim Botânico
apresentação da Plenarinha, trabalho importante de crianças na primeira infância, onde se
discute os temas da cidade.; Promotora Rosana informa sobre curso para adolescentes
acolhidos que acontecerá nos dias 29 e 30 de setembro e 01 de outubro, no Centro de
Treinamento da SEDESTMIDH, uma parceria da Promotoria, SEDESTMIDH e Universidade
Ceres; A Sra; Daisy informa que novo Centro Olímpico de Planaltina foi inaugurado.; A Sra.
Daisy reforça em pleno a dificuldade de realizar as vistorias por não ter transporte para o
Conselheiro o que causa atraso na emissão do Parecer, sendo necessário o pedido de
prorrogação de prazo em alguns processos.; A Sra. Perla solicita inclusão de pauta para
próxima Plenária Ordinária 277ª da apresentação do Plenarinho e do selo de saúde da
UNFPA e Secretaria de Saúde.; O Vice-presidente solicita inclusão de pauta para próxima
Ordinária 277ª a questão do Ofício da Subsis que vetou a participação em audiência pública
sobre o sistema socioeducativo, dos adolescentes em cumprimento de medidas. Houve leitura
do conteúdo do documento em Pleno. O Vice-presidente destaca preocupação quanto ao teor
do Ofício, assinado pelo Subsecretário Távora, por abrir precedentes para o impedimento a
participação dos adolescentes do sistema socioeducativo em conferências e demais encontros
como os do Comitê Consultivo de Adolescentes. Levar a questão para a Diretoria Executiva
do CDCA/DF.; Item 4 - Encaminhamentos: inserção de itens na Pauta da Plenária Ex-
traordinária 277ª após deliberação na Diretoria Executiva (apresentação Plenarinho da SEED,
apresentação Selo de Saúde da UNFPA e SES, discussão sobre ofício da Subsis sobre
impedimento da participação de adolescentes do socioeducativo em Audiência Pública); a
Secdca fará o envio das alterações apontadas nos capítulo 1 e 8 do Plano Decenal para a
Comissão de Políticas Públicas.; a Secdca receberá dos conselheiros todas as considerações
posteriores sobre o Plano Decenal por e-mail.; A revisão final do Plano Decenal acontecerá
no âmbito da Comissão de Políticas Públicas. Processos Distribuídos: Processo N°
417.000.186/2017 - Associação Positiva de Brasília, entregue ao Conselheiro representante
do Centro Comunitário da Criança - CCC, para Renovação; Processo N° 417.000.548/2017
- Cáritas Brasileira, entregue ao Conselheiro representante do Marista - Ubee, para Con-

cessão; Processo N° 417.001.961/2016 - Lar Bezerra de Menezes, entregue ao Conselheiro
representante da Secretaria de Planejamento, para Renovação; Processo N°
417.000.705/2017- Congregação de São João Batista - Instituto Promocional Madalena Ca-
puto, entregue ao Conselheiro representante da Casa de Ismael, para Renovação; Processo N°
417.000.643/2017- Associação Cristã do Lago Norte, entregue ao Conselheiro representante
do Centro Comunitário da Criança - CCC, para Concessão; Processo N° 417.001.941/2016-
Associação Beneficente Evangélica Pastor Francisco Miranda - ABE, entregue ao Con-

selheiro representante do Instituto Batucar, para Renovação; Processo N° 417.001.881/2016-
Creche Frederico Ozanam, entregue ao Conselheiro representante da Secretaria de Trabalho,

para Concessão; Processos não distribuídos por ausência do Conselheiro: Processo N°
417.001.882/2016- Instituto Dom Orione, para ser entregue ao Conselheiro representante da
Secretaria de Educação, para Renovação; Processo N° 417.001.891/2016- Centro Desportivo
e Social Eu pratico, para ser entregue ao Conselheiro representante do Conselho Regional de
Psicologia - CRP, para Concessão; Processo N° 417.002.112/2016- Associação de Pais e
Amigos dos Deficientes Auditivos do Distrito Federal - APADA/DF, para ser entregue ao
Conselheiro representante da Secretaria de Segurança, para Concessão; Processo N°
417.001.896/2016 - Centro de Referência, Estudos e Ações sobre crianças e Adolescentes -

CECRIA, para ser entregue ao Conselheiro representante da Secretaria de Gestão do
Território, para Renovação; Processo N° 417.000.333/2016- Fenações integração Social, para
ser entregue ao Conselheiro representante da Secretaria de Saúde, para Concessão; Processo
N° 417.000.792/2017- Associação Beneficente Coração de Cristo, para ser entregue ao
Conselheiro representante da Secretaria de Cultura, para Renovação; Processo N°
417.000.636/2017- Federação Espírita Brasileira, para ser entregue ao Conselheiro repre-
sentante da Secretaria de Relações Institucionais - Casa Civil, para Renovação; Processo N°
417.001.448/2016- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Ta-
guatinga e Ceilândia, para ser entregue ao Conselheiro representante do Centro de Ensino e
Reabilitação - CER, para Renovação; Processo N° 417.001.677/2013- Sociedade do Amor
em Ação, para ser entregue ao Conselheiro representante da Ampare/DF, para Renovação;
Processo N° 417.001.893/2016- Creche Pioneira da Vila Planalto, para ser entregue ao
Conselheiro representante da Casa do Caminho, para Renovação.

FÁBIO FÉLIX SILVEIRA
Vi c e - p r e s i d e n t e
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