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tendo as demais penalidades. Notifique-se. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2017.
CARLOS HENRIQUE COSTA ARAGÃO - Secretaria de Estado do Meio Ambiente -
Presidente da sessão.

PROCESSO: 391.001.521/2014. INTERESSADO: GERSON SOUZA CARDOSO. ASSUN-
TO: AUTO DE INFRAÇÃO N.º 5312/2014. RELATOR: Casa Civil
Acordam os membros da Câmara de Julgamento de Autos de Infração do Conselho de Meio
Ambiente do Distrito Federal - CONAM, por unanimidade, acompanhar ao voto da relatora
para, nos termos ali exposto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autuado,
com a manutenção das penalidades aplicadas. Notifique-se. Publique-se. Brasília, 20 de
outubro de 2017. CARLOS HENRIQUE COSTA ARAGÃO - Secretaria de Estado do Meio
Ambiente - Presidente da sessão.

PROCESSO: 391.001.527/2014. INTERESSADO: ANTÔNIO FERREIRA DE AGUIAR
FILHO. ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4765/2014. RELATOR: CASA CIVIL.
Acordam os membros da Câmara de Julgamento de Autos de Infração do Conselho de Meio
Ambiente do Distrito Federal - CONAM, por unanimidade, acompanhar ao voto do relator
para, nos termos ali exposto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autuado,
mantendo a decisão de 2ª instância. Notifique-se. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de
2017. CARLOS HENRIQUE COSTA ARAGÃO - Secretaria de Estado do Meio Ambiente
- Presidente da sessão.

PROCESSO: 391.000.998/2013. INTERESSADO: AUTO POSTO ITICAR. ASSUNTO:
AUTO DE INFRAÇÃO N.º 3465. RELATOR: SINDUSCON.
Acordam os membros da Câmara de Julgamento de Autos de Infração do Conselho de Meio
Ambiente do Distrito Federal - CONAM, por unanimidade, acompanhar ao voto do relator
para, nos termos ali expostos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a
penalidade de interdição total do estabelecimento, considerando, contudo, prejudicada tal
penalidade em razão do Termo de Desinterdição/Embargo nº 2017/2013. Notifique-se. Pu-
blique-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2017. CARLOS HENRIQUE COSTA ARAGÃO -
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Presidente da sessão.

PROCESSO: 391.000.466/2013.INTERESSADO: AUTO POSTO ITICAR. ASSUNTO: AU-
TO DE INFRAÇÃO N.º 2525. RELATOR: SINDUSCON.
Acordam os membros da Câmara de Julgamento de Autos de Infração do Conselho de Meio
Ambiente do Distrito Federal - CONAM, por unanimidade, acompanhar ao voto do relator
para, nos termos ali expostos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autuado,
mantendo as penalidades de advertência e multa, restando prejudicada a penalidade de
interdição parcial em razão do Termo de Desinterdição/Desembargo nº 2016/2013. Notifique-
se. Publique-se. CARLOS HENRIQUE COSTA ARAGÃO - Secretaria de Estado do Meio
Ambiente - Presidente da sessão.

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

INSTRUÇÃO Nº 120, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 1.813, de 30 de dezembro de 1997, bem como
nos incisos XII e XVI, do artigo 15, da Instrução Normativa nº 39, de 15 de abril de 2009
- Regimento Interno da FJZB e, considerando as metas previstas nos incisos II e III, artigo
3º, da Lei nº 30, de dezembro de 1997, bem como os vários pedidos de concessão de
autorização de visitas técnicas, RESOLVE:
Art. 1º Regulamentar a concessão de Visitas Técnicas para estudantes e profissionais de áreas
afins às atividades desenvolvidas nas dependências da Fundação Jardim Zoológico de Bra-
sília - FJZB.
Art. 2º Em atenção ao artigo 5º, do Decreto 37.256, de 15 de abril de 2016, a íntegra do
regulamento encontra-se disponível no endereço eletrônico: http://www.z o o . d f . g o v. b r / l e g i s -
lacao.
Art. 3º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

GERSON DE OLIVEIRA NORBERTO

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DO DISTRITO FEDERAL

ATA DA 50ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA
Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, 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 e trinta minutos,

ocorreu abertura oficial da 50ª Reunião Plenária Extraordinária do Conselho dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF, sob a Presidência do Sr. Antonio
Carlos de Carvalho Filho e vice-presidente Sr. Fábio Félix. Representantes Governamentais
presentes: Carlos Alberto Ribeiro Xavier como representante da Secretaria de Estado de
Cultura; Sissi Mara Andrade Alves Araújo como representante da Secretaria Adjunta de
Desenvolvimento Humano e Social da SEDESTMIDH; Antonio Carlos de Carvalho Filho e
Perla Ribeiro como representantes da Secretaria de Estado de Políticas para Criança, Ado-
lescentes e Juventude; Daisy Rotavio Jansen Watanabe como representante da Secretaria de
Estado de Esporte, Turismo e Lazer; Emilson Ferreira Fonseca como representante da
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF; Álvaro Henrique Siqueira
Campos Santos como representante da Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Ins-
titucionais e Sociais do DF; Caio Marcelo D'Abreu Machado Valente como representante da
Segurança Pública e Paz Social do DF; Valdinéia Castro Miranda de Amorim como re-
presentante da Secretaria Adjunta de Trabalho e do Empreendedorismo da SEDESTMIDH;
Janilde de Lima Feitosa como representante da Secretaria Adjunta de Turismo da Secretaria

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

de Estado de Turismo da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer; Danilo Leal
Araújo e Carlos Augusto P. Sousa como representantes da Subsecretaria da Juventude da
Secretaria de Estado de Políticas da Criança, Adolescente e Juventude do DF. Representantes
da Sociedade Civil presentes: Lúcia de Fátima de Sá Freitas Crispim como representante da
Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e He-
mopatias - ABRACE; Adriana Camelo Nunes e Edivan de Sousa Nascimento como re-
presentantes da Assistência Social Casa Azul; Paulo Henrique Pereira Farias como re-
presentante da Inspetoria São João Bosco - CESAM/DF; Renata Rodrigues Flores Alves
como representante Associação Cristã dos Moços de Brasília - ACM; Alceu Avelar de
Araújo como representante do Instituto Batucar; Valdemar Martins da Silva como repre-
sentante da Casa de Ismael - Lar da Criança; Andrecinda Rocha de Morais Pina e Ciro
Heleno Silvano como representantes da Sociedade Espírita de Amparo ao Menor - CASA
DO CAMINHO; Emanuelle Castro Rodrigues como representante do Centro de Ensino e
Reabilitação - CER; Getúlio Francisco Silva como representante do Sindicato dos Em-
pregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal - SIN-
TIBREF/DF; Milda Lourdes Pala Moraes e Clemilson Graciano da Silva como represen-
tantes 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; Patrícia Andrade Santiago Silva e Alexandra Pereira Pompeu
como representantes da Aldeias Infantis SOS Brasil. Demais representantes: Rosana Maria
Queiroz Viegas de Pinho e Carvalho, Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da
Juventude; representante da AGINOC. Ausentes: representante do Conselho Regional de
Psicologia - CRP; representante da Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de
Excepcionais - AMPARE DF; representante do Centro Comunitário da Criança - CCC;
representante da Secretaria de Estado de Educação; representante da Secretaria de Estado de
Justiça e Cidadania do DF; representante 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 SEDESTMIDH; representante da Secretaria de Estado de Saúde; Item
1- Abertura: O Presidente do CDCA/DF abre os trabalhos da 50ª reunião Plenária Ex-
traordinária. Item 2 - Deliberação de Ata: o presidente informa a aprovação da Ata da 49ª
Plenária Extraordinária do CDCA/DF. Item 3- Informes e deliberações da Presidência: I)
Projeto: Aquisição de conjunto de inspeção corporal e volumes (Scanner): o Presidente
informa que o processo de compra dos scanners está no TCDF para inspeção e que em breve
o pregão será realizado. O sr. Clemilson lembra da recomendação dos Conselheiros de que
os scanners a serem adquiridos devem privilegiar os critérios de preservação da saúde, tanto
dos inspecionados quanto dos operadores, serem da nova geração, dual view, e apresentarem
baixo nível de emissão de radiação, oferecendo total segurança quando utilizado. II) Questão
da AMBEV (doação): o Presidente informou que durante a reunião da Diretoria Executiva
houve entendimento de que o CDCA/DF concordaria com a doação da AMBEV. Avalia-se
uma proposta de inclusão no edital de linha específica para projetos voltados as questões de
álcool e drogas, na ordem de 100 mil reais para até dez entidades. Outra sugestão é que o
recurso, de até R$ 1,0 milhão, seja captado pela ABRACE, de forma a complementar a
captação do tomógrafo.; O Sr. Clemilson propõe que o recurso da AMBEV possa ser
direcionado para o Sistema Socioeducativo considerando a ociosidade dos meninos que
ficam quase sempre presos nas unidades de internação, a elaboração de um projeto com esse
foco seria muito importante. O recurso poderia ser integralmente revertido para o so-
cioeducativo objetivando a abordagem das questões envolvendo álcool e drogas. Podemos
receber o recurso e abrir Edital específico para as unidades de internação, para ações voltadas
a essa temática.; A Sra. Milda reforça a opção pelo Edital específico para as unidades do
sistema socioeducativo.; O Presidente considera a sugestão viável e sob consenso do pleno
aprova o recebimento da doação pela AMBEV.; A Dra. Rosana sugere que o Edital também
possa englobar os abrigos e as unidades de acolhimento institucional, pois hoje existe a
necessidade da prevenção, os acolhimentos estão enfretamento uma situação deplorável.; O
Presidente afirma que o recurso da AMBEV está em torno de 500 mil a 1 milhão, e que fará
contato com o Sr. Rodrigo da AMBEV para saber como está essa questão da doação.; O Sr.
Clemilson deixa claro que o conselho fará propostas para esse recurso.; O Sr. Carlos Augusto
disponibiliza a Subsis da Secrianca para apoiar na elaboração da parte técnica de propostas
para o socioeducativo. Item 4 - Informes e deliberações da Secretaria Executiva:I) Indicação
de representação do CDCA/DF (titular e suplente) para compor Grupo de Trabalho para
elaboração da Política Intersetorial de Enfretamento à Violência Sexual de Crianças e Ado-
lescentes do DF - 1ª reunião de abertura e instalação do GT ocorrida no dia 15/08: o
Presidente informa que a Sra. Perla não pode participar por fazer parte pela Subpolíticas e
pelo Centro 18 de Maio. O Presidente justifica a ausência do Vice-presidente Fábio Félix por
ter tido outro compromisso, mas deixa a indicação do Sr. Fábio para que a Sra. Fernanda
Granja, suplente do Fábio, seja a titular, faltando ainda o suplente.; A Sra. Milda sugere que
o suplente seja de governo.; O Presidente ficou de escolher depois. II) Liberação ex-
traordinária para distribuição de processos de registro que apresentam projetos em análise
junto ao FDCA/DF: o Presidente justifica o pleito da Secretaria Executiva pois existe
instituições com processos de renovação de registro e com projetos de captação de recurso
no FDCA, a medida permitirá maior celeridade na liberação dos registros garantindo que
quando chegue para aprovação do projeto o registro da entidade esteja regular.; A Sra. Milda
reforça que os conselheiros devem visitar e relatar os processos distribuídos e que a falta da
análise pelo conselho não seja impedimento para aprovação do projeto de recurso.; O
Presidente informa que a próxima Plenária Ordinária será dia 29/08 e que voltem o relato dos
registros.; O Sr. Emilson recomenda que se traga o esclarecimento dos processos que estão
com registro pendente e se estão com projeto de recurso inscritos.; A Sra. Débora, Secretaria
Executiva, reforça que o item foi inserido na pauta justamente para dar celeridade ao
processo, pois tem tido muitas faltas, gerando atraso no processo, sendo necessário que
secretaria tenha autorização para entregar fora da plenária.; O Presidente informa que ficou
clara a recomendação, e que a Secretaria Executiva entrará em contato com os conselheiros
para entregar processo fora da plenária. Procedimento aprovado de forma a garantir ce-
leridade aos processos. III) Apresentação do calendário de eventos: o Presidente informa que
foi discutido com a Sra. Perla a questão dos eventos, principalmente o do Mês da Criança em
outubro. Para agosto está previsto o evento do Sarau do Comitê Consultivo de Adolescentes
no CEU das Artes no Recanto das Emas, e que será no dia 26 de agosto, sendo importante
o total apoio do conselho para com os adolescentes.; A Sra. Débora, Secretaria Executiva,
informa que no dia 21 de setembro é o dia do adolescente e que esse dia particularmente
ainda não tem programação do que será feito.; O Sr. Paulo esclarece sobre a possibilidade de
se fazer uma mobilização mas que o processo de escuta dos adolescentes do Comitê deverá
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ser feito antes, pode-se pensar na questão. A Comissão de Acompanhamento do Comitê pode
elaborar junto com os adolescentes uma proposta e trazer para o pleno.; A Sra. Milda alerta
para a questão desses dias simbólicos, que o conselho deve refletir melhor sobre as propostas
de pautas e objetivos, o que realmente deseja alcançar e, a partir daí definir o formato e
como deve ser. A exemplo do dia do Conselheiro Tutelar, que será em 18 de novembro, se
faz necessário refletir sobre o que o CDCA quer chamar atenção nesta data. O primeiro
ponto é a questão de diferenciar o que é ação do CDCA e o que é da Secrianca, pois já
houve várias ações onde o CDCA apoiou e não foi citado, ficando o mérito para a Secrianca
e para o Criança Candanga. A Sra. Milda deixa claro que não é uma questão de fazer evento
só por fazer e que o CDCA precisa ter seus objetivos claros, chamando atenção para questões
importantes, considerando o momento delicado do cenário político instável do país atual-
mente. A Sra. Milda relata que está em discussão a ampliação do tempo de internação para
10 anos e que quando o acordo for fechado e for para votação não se terá mais como mexer,
tramitando ainda a ampliação do tempo de internação e a redução da maioridade penal. O
CDCA precisa se antecipar a essas decisões, o cenário é crítico e interfere nos direitos das
crianças e adolescentes, sendo importante o conselho expor quais bandeiras pretende de-
fender.; O Presidente concorda com a Sra. Milda e aponta que as datas são alusivas, não
necessitam ter eventos no mesmo dia das datas comemorativas. O Presidente acredita que no
Dia do Adolescente se possa fortalecer e divulgar toda a posição abordada pela Sra. Milda,
sendo interessante a realização de um conjunto de atividades que promova essa ideia. O
Presidente esclarece que a apresentação do calendário com as datas comemorativas para o
pleno é para avaliação, pois pretende-se a realização de seminários ou convidar outras
autoridades para fazer falas relativas ao aspecto das problemáticas apresentadas e que tragam
contribuições. O Presidente informa que todos os eventos serão de rua sendo possível
determinar os locais. Sobre a produção de materiais de divulgação e de orientação o Pre-
sidente comunica contato feito junto ao Maurício de Sousa para verificar a viabilidade do
fornecimento da revistinha do Equinha da Turma da Mônica, e na contracapa da publicação
colocar a marca do CDCA/DF.; O Sr. Paulo enfatiza a necessidade da realização do Se-
minário Nacional do Socioeducativo para trazer todos as discussões como as do Fórum
Nacional de Aprendizagem que tratou questões do recorte social dentro do socioeducativo na
aprendizagem, e que por serem pautas ameaçadas o CDCA precisa se posicionar diante do
cenário nacional. O Senado não está brincando, chegará um momento em que as decisões
serão de cima o que afetará muito esses jovens que não possuem qualquer preparação
profissional para o mercado de trabalho.; O Presidente informa que a Subpolíticas pretende
realizar o evento 'Direto de Brincar', e que pensou-se em 3 (três) regiões administrativas do
DF, sendo: Planaltina ou Sobradinho, Ceilândia e Estrutural (último a definir). O evento seria
alusivo para as crianças com uma festa contando com a participação de vários parceiros
como: Teatrinho do Lobo Guará da Polícia Militar, Teatrinho do DETRAN, Teatrinho do
Programa da Defesa Civil do DF entre outros. O Presidente trata sobre publicações e
esclarece a importância da produção dos Equinhas no formato padrão, considerando a
obtenção de cerca de 80 a 100 mil revistinhas da Turma da Mônica alusivas ao ECA.; A Sra.
Milda informa que toda questão dos eventos seja remetida a Comissão de Formação e
Mobilização, para que se trabalhe em cima da proposta desenhando com detalhes essa
estratégias temáticas, para se trazer na Plenária do dia 29 de agosto.; O Presidente alerta que
os encaminhamentos para os eventos precisam acontecer ainda no início de setembro para
dar tempo ao processo logístico e burocrático, pois pretende-se aderir Ata, e que a Comissão
de Formação e Mobilização pode participar do processo.; A Sra. Milda enfatiza que a
Comissão de Formação e Mobilização construa a proposta para subsidiar a Secrianca para
adesão das Atas pois o recurso é do FDCA e o projeto do CDCA.; O Presidente alerta que
o projeto deve ser escrito e encaminhado antes da primeira semana de setembro, e que irá se
juntar com a Comissão de Formação para nivelamento das questões e construção conjunta
das propostas.; O presidente informa que está programado para os dias 08, 09 e 10 de
novembro o Simpósio Nacional da Socioeducação, e que a Subsis está participando do
processo.; O Sr. Clemilson informa que em conjunto com Sr. Fábio estão trabalhando na
organização do Simpósio Nacional da Socioeducação e enfatiza a responsabilidade do CDCA
na realização desse evento.; O Sr. Carlos Augusto informa a disponibilidade da Subsis no
processo e comunica a realização de um Seminário com a Embaixada da França entre os dias
11 e 14, onde entende-se no último dia firmar um Termo de Colaboração Técnica prevendo
intercâmbio com os servidores do DF com a escola da França. O seminário já tem definido
uma série de palestras com autoridades da França. O número de vagas ficou pequeno. O
Seminário contará com facebook e terá mesas para explicar a formação do profissional do
socioeducativo, sendo um seminário acadêmico teórico. Assim que a Subsis tiver tudo
fechado será encaminhado para conhecimento do CDCA/DF.; O Presidente ressalta a pers-
pectiva desse Simpósio ser transmitido via web e informa que a Sra. Milda e o Sr. Fábio
participaram do Encontro dos Conselhos Tutelares e apresentarão o relatório na próxima
Plenária Ordinária 276ª.; O Presidente informa que a Secrianca está prevendo um evento
alusivo ao dia do Conselheiro Tutelar com previsão de 200 conselheiros, estão trabalhando
a questão. O Presidente recomenda que a Comissão de Formação trabalhe a perspectiva da
realização de eventos alusivos ao 18 de novembro dia dos direitos humanos e 20 de
novembro dia da consciência negra para submeter ao pleno as propostas.; A Sra. Renata
sugere que as propostas de eventos não sejam fechadas e que na próxima Plenária se possa
apreciar melhor as propostas, com detalhes de realização.; O Presidente ressalta que adesão
não significa executar o gasto, e que a aprovação do pleno possibilita o início dos en-
caminhamentos para esses eventos considerando as questões burocráticas inerentes ao pro-
cesso, afim de evitar atrasos na execução. Item 5 - Informe das Comissões: I) Comissão de
Políticas Públicas - 'definição do fluxo de análise do Plano Decenal': a Sra. Renata solicita
o encaminhamento do documento do Plano Decenal Distrital de Direitos Humanos para
Crianças e Adolescentes para todos os conselheiros realizarem suas análises e proposições
para apresentação na Plenária Extraordinária 51ª em Setembro para ampla discussão e
revisão. A Sra. Renata informa ainda que o Berço da Cidadania realizou o trabalho de
elaboração do Plano Decenal, e que a Comissão de Políticas Públicas está trazendo como
proposta a distribuição do material por e-mail a todos os conselheiros para ser discutido na
próxima Plenária, de forma urgente. Esse documento torna-se importante por ter a par-
ticipação dos adolescentes.; A Sra. Milda informa que o CONANDA lançou Resolução
n°192 de 22.06.2017 ampliando o prazo da entrega do Plano Decenal para junho de 2018.;
A Sra. Perla sugere aproveitar o mês de outubro, por causa das várias ações na área da
criança, para o possível lançamento do Plano Decenal junto com o Governo de Brasília e o
CDCA/DF.; A Sra. Renata sugere que aprovação aconteça em setembro e se possível um
lançamento em outubro.; O Sr. Clemilson sugere que se faça um ato público.; O Presidente

anuncia que a próxima Plenária Extraordinária acontecerá no dia 19 de setembro para tratar
exclusivamente do Plano Decenal; II) Comissão de Seleção: Planilha PLOA/FDCA/2018,
apresentação da planilha editada conforme deliberação na plenária 275ª e apresentação do
status dos projetos: o Presidente reitera o envio para todos os conselheiros, no dia 09 de
agosto, da Minuta de Edital para sugestões de alteração e encaminhamento das considerações
até o dia 29 de agosto na próxima Plenária Ordinária objetivando que em setembro e outubro
se possa ter o novo edital.; A Sra. Renata abre a proposta para reunião conjunta no dia 22
de agosto com o Conselho de Administração do Fundo.; O Presidente reforça que para
viabilizar o instrumento de forma rápida, todos devem colaborar, e que tragam contribuições
para próxima Plenária.; O Sr. Alceu aponta que os conselheiros observem os erros mais
comuns e recorrentes e trabalhem sobre essas questões, objetivando inclusive diminuir etapas
e evitar os principais equívocos nos projetos.; O Sr. Fábio Félix sobre o Edital aborda a
questão de se pensar em um espaço aberto no Conselho para que todas as entidades possam
elucidar os problemas e receber as orientações, a exemplo da questão do cálculo que não é
feito em Excel. Sendo importante a elaboração de um roteiro público para ajudar as en-
tidades, fazer oficinas com os interessados para montagem de projetos, objetiva-se que o
novo Edital possibilite menos burocracia considerando o novo marco regulatório. As oficinas
possibilitarão melhor entendimento das questões burocráticas, o interessado precisa ter co-
nhecimento das legislações infra que amarram o servidor que assina e responde junto ao
TCDF, bem como sobre a Lei n° 8.666, é um processo para a desburocratização.; A Sra.
Patrícia acredita que o GT tenha um checklist para objetivar uma leitura da proposta mais
facilitada para essas exigências não escritas em Edital. E enfatiza que a Sedestmidh e a
Cultura já usam o marco regulatório sem interferências da Lei n°8.666, no entanto realizar
um diálogo com a AJL seria importante para acelerar esses processos.; O Presidente ressalta
que os conselheiros irão trabalhar em uma Minuta de Edital feita antes do Marco regulatório
e que todas as ponderações deverão ser analisadas considerando as novas mudanças afim de
que o próximo Edital seja menos burocrático.O presidente informa ainda os status dos
projetos em análise e a disponibilização da planilha para todos os conselheiros.III) Comissão
de Acompanhamento do Comitê Consultivo de Adolescentes - realização de uma Sarau do
Comitê Consultivo de Adolescentes no dia 26/08/2017 no CEU - Recanto das Emas, às
9:00h: o Sr. Paulo Farias relata sobre o processo de renomeação dos 32 adolescentes, no dia
26 de agosto, do Comitê Consultivo de Adolescentes e a substituição destes através do
preenchimento da ficha de registro em paralelo a lista de presença, objetivando sua atua-
lização . O Sr. Paulo Farias informa que o encontro do Comitê acontece sempre um sábado
anterior a Plenária Ordinária. Ressalta que o evento em questão será um Sarau no Centro de
Artes e Esportes Unificados - CEU no Recanto das Emas e solicita que a Secretaria
Executiva encaminhe o convite a todos os conselheiros e informa que durante o evento será
proposto aos adolescentes o calendário para o mês de outubro. A Comissão de Acom-
panhamento do Comitê Consultivo de Adolescentes ficará a cargo do projeto que prevê a
aquisição de equipamentos aprovados e o apoio aos eventos para os próximos 04 (quatro)
meses.; O Sr. Presidente esclarece para a Coordenadora Valdinéia que a questão da ali-
mentação e transporte está garantida para o evento do dia 26 de agosto, enfatiza ainda que
o Comitê Consultivo liste todas as necessidades para serem incluídas no projeto. IV) Co-
missão de Medidas Socioeducativas - relato da visita à UNIRE (Unidade de Internação de
Adolescente do Recanto das Emas): o Sr. Clemilson trata da questão das visitas as unidades
de internação iniciadas e realizadas pela Comissão de Medidas Socioeducativas. O Sr.
Clemilson trás para o Conselho a responsabilidade sobre algumas questões e deixa registrado
o projeto ético do Sindissasc pelos servidores da assistência, sendo um ponto a destacar nesse
processo, pois o Sindsasc não se envolve nas visitas. O conselheiro apresenta ao Conselho a
questão da UNIRE no Recanto das Emas, e informa que já foram visitadas: UISM (Santa
Maria), NAI/UAI (SAAN próximo Plano Piloto), UNISS (Recanto das Emas), UNIRE
(Recanto das Emas). O Sr. Clemilson informa que de todas as unidades visitadas a UNIRE
foi a que mais preocupou a Comissão, porque a unidade encontra-se superlotada com 252
adolescentes em cumprimento de medida e no entanto só tem capacidade para 180. Tal fato
preocupa pois torna inviável, a realização do trabalho de socioeducação. O Sr. Clemilson
alerta para a situação e agradece o empenho dos conselheiros nesse processo em especial do
Sr. Carlos Augusto que compõe a Comissão e explica ainda que no momento a Comissão
busca medidas para sanar as questões apontadas. Considerando o fato da superlotação da
UNIRE, a Comissão anuncia o retorno a Unidade para o dia 24 de agosto e alerta da
necessidade do lançamento de Resolução neste Conselho regulamentando certas questões,
com foco na UNIRE, pois atualmente o contingente de servidores não está dando conta de
atender os meninos, a unidade que deveria ter em seu plantão 40 servidores hoje opera com
24 agentes, prejudicando o serviço. A Comissão pensou em um instrumental de visitação que
auxiliará um mapeamento das unidades, onde se terão grupos atentos a estrutura admi-
nistrativa, sendo divididos em: 1) Grupo Educação, Socioeducação e Trabalho, 2) Escuta de
Adolescentes, 3) Identidade e 4) Saúde, Educação e Alimentação. O Sr. Clemilson em relato
à visita da UNIRE esclarece que foi iniciada a escuta com os educadores, onde tratou-se da
superlotação onde verificou-se que quartos que comportam até 3 pessoas estavam 5 meninos
e foi verificado pela Comissão de Medidas Socioeducativas que 2 (dois) meninos dormiam
no chão com o auxílio de colchão, é necessário resolver o problema dessa unidade. Vários
problemas apontados tais como: alimentação fornecida pela empresa J.A., precária, tempo
ocioso, oficinas que não acontecem e as poucas realizadas não atendem a necessidade dos
meninos. Na unidade foi verificado por meio da escuta que alguns adolescentes estavam com
DST. Foi relatado ainda por uma servidora, que houve indicação para o uso de vinagre no
tratamento da DST, sendo que a Comissão considerou inadmissível esse tipo de reco-
mendação. Outro fator preocupante foi a questão da Sarna (escabiose), foram encontrados
adolescentes com sarna se houver surto teremos um problema generalizado na Unidade.A
unidade de Santa Maria apresentou algumas questões mas estão trabalhando nas melhorias.
Já na UNIRE foi observada a questão do Conselho dos Diretos Humanos que esteve na
Unidade onde um adolescente foi encaminhado ao IML por sofrer agressão, e a Comissão
tomou conhecimento de que o agressor é reincidente. O Sr Clemilson propõe que as re-
comendações sejam levadas para a próxima Plenária e que este Conselho de Direitos não
fique omisso aos relatos da Comissão de Medidas Socioeducativas, frente ao que foi e será
exposto, correndo o risco do CDCA sofrer denúncia caso não se manifeste.; O Presidente
explica sobre a questão da superlotação, a Vara de Execução determina e a Secrianca tem que
acolher a decisão pelo encaminhamento, no entanto a Subsis está verificando essa questão e
realizando uma revisão dos meninos que estão na UNIRE, objetivando detectar quais me-
ninos poderiam evoluir para ser transferidos. O Presidente explica ainda que a Secrianca fez
concurso, e o tribunal liberou 110 concursados e que a cada entrada de novo servidor, a
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Secrianca deve retirar um do contrato temporário. Complementando a fala o Presidente
explica problemas no sistema da saúde, que afetam a Subsis da Secrianca e o Conselho
precisa buscar a melhor solução para sanar essas questões e reforça que o conselheiro Paulo
trouxe um projeto aqui que prevê equipamentos de saúde para a Subsis possibilitando apoio
as unidades. Sobre a comida a SUAG fará nova licitação para rever a contratação de novas
empresas que apresentem um bom atendimento. O Presidente reforça ainda que mesmo com
problemas de falta de servidores a Subsis, por meio do Conselheiro Carlos e o Subsecretário
Távora, possibilitou a cessão de servidor para o Grupo de Trabalho, e que a Secretaria da
Criança está a disposição do CDCA.; O Sr. Clemilson informa sobre o convite ao NAI para
exposição das ações realizadas pela unidade para a próxima Plenária, enfatizando a proposta
das ações desta unidade como modelo ao sistema. O conselheiro informa ainda com relação
às visitas, que haverá retorno a UNIRE de São Sebastião no dia 24 de agosto, pois não foi
possível a Comissão de Medidas realizar todas as escutas aos trabalhadores.; A Sra. Milda
relata sobre a UNIRE a questão da alimentação e da saúde, apontando o seguinte: as
empresas contratadas para fornecer alimentação não estão cumprindo tanto pela qualidade
quanto pela quantidade, insuficiente, e sobre a saúde uma questão pode estar contribuindo
para os casos apresentados, a exemplo do que foi presenciado 5 (cinco) meninos estavam em
uma cela e havia apenas 1(um) sabonete e 1(um) papel higiênico para uma semana e que a
família só poderia levar esse tipo de material a cada 15 (quinze) dias e não toda a semana.
A Sra. Milda reforça que sanar esse procedimento poderia evitar maiores problemas de saúde
na unidade.; Com relação a comida o Presidente informa que o contrato prevê nutricionista
que determina as gramas por refeição, e que será verificada essa questão junto a SUAG.; O
Vice-presidente reforça a importância da análise da questão do servidor, que geralmente sofre
com as condições insalubres das unidades, sendo necessário um choque de melhorias que
possibilite uma melhor atmosfera com estrutura física adequada que garanta melhores con-
dições de trabalho e esclarece que tais condições prejudicam a interação nas unidades,
tornando claro que essa área para o GDF deve ser prioritária pois se trabalha com vidas, e
estabelece a necessidade do Conselho focar três pontos. O primeiro seria pensar estratégias
comuns para melhoramento das estruturas físicas das unidades por meio dos recursos e
projetos, possibilitando também a entrada da sociedade civil nesse âmbito. O segundo fator
seria a superlotação da UNIRE que diferentemente do antigo CAJE apresenta uma estrutura
propícia para um bom atendimento, sendo importante trabalhar o problema da falta de
servidores que possibilitaria o melhoramento do sistema e dessas questões. E em terceiro
sobre a questão da saúde pensar estratégias para realização de tratamentos e prevenção, além
de verificar a flexibilização do manual de entrada de itens tanto para alimento quanto para
higiene, sob o olhar dos direitos humanos sem esquecer da segurança pela Subsis.; O Vice-
presidente alerta para a questão da entrada de Conselheiros nas unidades a exemplo do que
aconteceu com o Conselho de Direitos Humanos barrado em visita a uma unidade re-
centemente, e explica que o CDCA pode junto a Secrianca pensar estratégias para evitar que
os conselheiros investidos em Lei sejam impedidos de entrar mas ressalta importância do
alinhamento desses procedimentos por questões de segurança junto a Subsis/Secrianca.; O Sr.
Carlos representante da Cultura considerando a exposição da necessidade de mais atividades
educacionais no sistema informa sobre o programa da Secultura, o 'Cultura Educa', que
poderia acrescentar ao sistema socioeducativo inclusive nas unidade de internação. O Cultura
Educa traz artistas que replicam uma educação por meio de atividades complementares ao
currículo escolar.; O Sr. Carlos Augusto informa ao pleno que a Subsis está disposta a
colaborar com o pleno e trás documento da questão da saúde na UNIRE. O Sr. Carlos
distribui documento ao pleno que trata da questão, e relata que segundo a Diretora da
unidade houve suspensão das atividades no período vespertino para que os jovens fossem
encaminhados para a enfermaria objetivando análise do quadro, sendo constatado que não
havia indícios de sarna. Paralelo a isso foi informado que já tinham sido divulgados materiais
informativos de prevenção a Sarna tanto na UNIRE quanto nas outras unidades. O Sr. Carlos
relata ainda sobre a questão do impedimento da entrada do Conselho nesse dia e o fato do
adolescente que denunciou agressão, e explica que no dia a unidade estava tensionada por
causa dos dia dos pais estando com baixo efetivo, o adolescente após a denúncia foi levado
para fazer exame no IML, onde não houve constatação de agressão, foi direcionado a prestar
ocorrência mas o próprio jovem afirmou estar alterado e nervoso no dia por causa de uma
questão de matrícula a qual não conseguiu, culminando em um comportamento alterado que
o levou a ser direcionado para a medida disciplinar, não havendo agressão pelos agentes. O
Sr. Carlos entrega ao Presidente do CDCA e a promotora Rosana o documento de explicação
dos fatos e afirma que a Diretora da Unidade conhece a importância dos Conselhos, seu
papel e a legislação que regula, no entanto a unidade deve propiciar meios para que esses
conselheiros ingressem nas unidades de forma segura, e se em algum momento é percebido
que as condições de segurança no ambiente da unidade não são favoráveis as visitas, é
vedado o acesso para garantir a proteção de todos. Reforça ainda que a Subsis está aberta a
prestar todo apoio ao Conselho e que está acompanhando na ponta para os encaminhamento
necessários.; O Presidente pede a palavra e apresenta ao conselho o Sr. Paulo Távora
subsecretário da Subsis que está a disposição do pleno.; A Sra. Patrícia esclarece que o Sr.
Carlos Augusto trás ao pleno um olhar ponderado da questão na ponta e reforça que o CDCA
precisa traçar estratégias para minimizar e erradicar as questões apresentadas.; O Sr. Cle-
milson expõe que se chegou a um ponto onde a complexidade da medida socioeducativa está
se voltando para o encarceramento e não apresenta mais poder de ressocialização e reforça
que a situação na UNIRE é muito séria. Explica ainda que o problema não é apenas em
Brasília mas no país, onde a dimensão pedagógica do sistema socioeducativo está ficando
prejudicada também pela falta de servidores na ação de ressocialização, entretanto em meio
ao cenário apontado tem-se o NAI que atua e apresenta uma prospecção diferenciada, a
concepção pensada estando mais alinhada com o desenho do sistema socioeducativo do que
as demais.; O Vice-presidente ressalta a questão do Conselho pensar e trabalhar Edital
voltado para as secretarias de governo, o que possibilitaria direcionamentos e ações fa-
voráveis para dentro das unidades.; A Promotora Sra. Rosana expõe preocupação para que o
sistema socioeducativo não seja pensado como o sistema prisional, pois vem se observando
isso.; O Sr. Carlos Augusto esclarece que tanto ele quanto o subsecretário da Subsis Távora
não atuam nessa linha de pensamento, sendo usada apenas a perspectiva do SINASE, e
explica que a Subsis tem feito grande esforço em replicar as metodologias do socioeducativo,
trabalhando sempre nesse modelo.; O Vice-presidente reforça a importância de não se pensar
em ações do sistema penitenciário e sim no fluxo baseado no socioeducativo para que seja
possível sanar essas questões.; O Presidente informa que será providenciado junto a Subsis
uma reunião para tratar as questões apontadas o mais breve possível.; A Conselheira An-
drecinda comenta a questão do relatório e percebe-se que trabalhar o sistema de forma macro

não é mais a grande solução, precisa-se pensar formas de trabalhar de forma individual ,
tanto para quem trabalha no sistema quanto para quem é atendido, sendo importante que a
gestão tenha um olhar atento a essa carência, e como resolvê-la para tentar sair desse modelo
onde se fala que não se oferta um sistema penitenciário sendo que a realidade é o contrário.;
O Sr. Alceu chama atenção para que o conselho tome conhecimento de todas as informações
acerca das visitas as unidades; A Sra. Perla alerta sobre a questão percebida no sistema
socioeductivo onde o agente não se vê como um educador que deveria ser, foi realizada uma
pesquisa e não houve reconhecimento por parte destes que trabalham no sistema socioe-
ducativo, mas apenas um olhar voltado para a segurança e chama atenção para uma melhor
análise onde se faz necessário pensar formações para esses profissionais de forma a seguirem
o Sinase proposto, pois aqueles que seguem o modelo baseado no sistema prisional no Brasil
estão fadados ao fracasso no socioeducativo.; O Sr.Clemilson segue com o relato da Co-
missão de Medidas Socioeducativas e informa que a comissão esteve na UNISS, que apre-
senta saída sistêmica, sendo percebido que o desafio nesta unidade está na questão das
drogas. Diante do fato apresentado o Sr. Clemilson reforça o processo de Aquisição dos
Equipamentos de Scanner nas Unidades para evitar a revista vexatória dos jovens e ressalta
a questão da saúde, onde o conselho se posiciona no aspecto de que o equipamento a ser
adquirido não cause danos a saúde dos meninos durante a utilização e que não coloque em
risco a vida de ninguém.; O Sr. Paulo Farias justifica sua ausência nas visitas considerando
as demandas das agendas do Fórum Nacional de Aprendizagem.; Item 6 - Informes Gerais:
I) Conselho de Saúde: A Sra. Andrecinda reforça a participação do Sr. Paulo Farias no
Conselho de Saúde e que se possa levar a proposta ao Comitê Consultivo de Adolescentes.;
O Sr. Paulo informa que pretendem a inserção dos adolescentes nesse espaços de forma mais
qualificada.; II) Comitê pela Primeira Infância: A Sra. Perla solicita uma parte na próxima
Plenária do CDCA/DF para que a Secretaria de Educação possa apresentar o Plenarinho ao
Conselho, para o pleno conhecer a proposta e ver os resultados do trabalho desenvolvido e
da possibilidade do CDCA/DF virar parceiro da proposta. Outro ponto apontado pela Sra.
Perla trata-se da realização de Audiência Pública levantada durante debates da Semana do
Bebê para tratar sobre a Legislação referente a Primeira Infância, seguindo como proposta
uma emenda a proposta de lei que foi aprovada, para construir um Plano pelo Comitê da
Primeira Infância e submetido ao CDCA/DF.; A Sra. Perla Solicita o nome de titular e
suplente, representantes do CDCA/DF, para compor o de Grupo de Trabalho para elaboração
da Política Intersetorial de Enfretamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes do
DF onde pede-se representação do CDCA.; O Presidente fará análise e encaminhará a
indicação. III) CAP's: O Vice-presidente informa que a Diretora de Saúde Mental da SES
estará de férias, encaminhar o convite para expor a situação dos CAPS para a plenária de
Setembro 26/09.; Item 7 - Relatoria de Processos: O presidente informa o início das re-
latorias.; I) Relatoria de Programas e Projetos governamentais: OConselheiro Paulo Farias
relata o processo n° 0417.000.507/2017 da Subsis/Secrianca (Compras de Equipamentos de
Saúde - Projeto), informa situação DEFERIDO para encaminhamento ao Conselho de Ad-
ministração do Fundo. II) Relatoria para Concessão e Renovação de Registro: A Conselheira
Emanuelle Castro (CER) relata o processo n° 417.001.904/2016 da Obras das Filhas do
Amor de Jesus Cristo (Concessão), informa situação DEFERIDO.; O Conselheiro Clemilson
(União Brasileira de Educação e Ensino / Marista -UBEE) relata o processo n°
417.001.508/2016 do Instituto Social de Educação e Cultura (Renovação), informa situação
DEFERIDO.; A Conselheira Sissi (Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social) relata
o processo n° 0417-001.888/2016 do Lar da Criança Padre Cícero (Renovação), informa
situação DEFERIDO; A Conselheira Andrecinda (Casa do Caminho) relata o processo n°
0417-000.021/2017 da Assistência Social Evangélica de Brasília - ASEB (Concessão), in-
forma situação INDEFERIDO, pois o próprio judiciário não atesta a instituição.; O Con-
selheiro Alceu relata o processo n° 417.000.932/2016 do Grupo Luz e Cura - Lar Jesus
(Renovação), informa situação DEFERIDO.; O Conselheiro Antonio Carlos relata o processo
n° 0417-001.447/2016 do Associação Nacional de Equoterapia - ANDE BRASIL (Re-
novação), informa situação DEFERIDO. A Conselheiro Daisy relata o processo n° 0417-
000.015/2017 do Voar Arte para Infância de Brasília (Concessão), informa situação DE-
FERIDO. A Conselheira Valdinéia (Trabalho) relata o processo n° 0417-000.505/2017 da
Associação de Ginástica da Octogonal e Cruzeiro - AGINOC (Renovação), informa situação
DEFERIDO. Item 8 - Encaminhamentos: Publicação em DODF da Ata 49ª Plenária Ex-
traordinária.; Reunião conjunta entre Presidente do CDCA e Subsis para tratar as questões
apontadas pela Comissão de Medidas Socioeducativas quanto a UNIRE.; .; O Presidente fará
contato com o Sr. Rodrigo da AMBEV para saber como está essa questão da doação.; O
Presidente fará a indicação de representação do CDCA/DF (suplente) para compor Grupo de
Trabalho para elaboração da Política Intersetorial de Enfretamento à Violência Sexual de
Crianças e Adolescentes do DF.; A Secretaria Executiva entrará em contato com os con-
selheiros para entregar processos fora da plenária.; Comissão de Medidas Socioeducativas
fará retorno a UNIRE no dia 24 de agosto.; Inserção da apresentação do Plenarinho como
ponto de pauta para próxima Plenária Ordinária.; Encaminhar indicação para Subpolíticas dos
representantes titular e suplente para compor o GT para elaboração da Política Intersetorial
de Enfretamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes do DF. Processos Dis-
tribuídos: Processo N° 417.000.644/2017 - Ação Social Recomeçar - REC, entregue ao
Conselheiro representante do Instituto BATUCAR, para Renovação; Processo N°
417.002.292/2016 - Associação das Obras Pavonianas - CEAL/LP, entregue ao Conselheiro
representante da Secretaria de Cultura, para Renovação; Processo N° 417.001.450/2016 -
Congregação de Nossa Senhora- Ação Social Criança Feliz Notre Dame, entregue ao Con-
selheiro representante da Sociedade Espírita de Amparo ao menor - Casa do Caminho, para
Renovação; Processo N° 417.000.931/2016 - Casa de Ismael, entregue ao Conselheiro re-
presentante da Secretaria de Planejamento, para Renovação; Processo N° 417.000.930/2016
- Sociedade de Amparo ao Menor- Casa do Caminho, entregue ao Conselheiro representante
do Centro de Ensino e Reabilitação - CER, para Renovação; Processo N° 417.001.289/2016
- Sociedade Cristã Maria e Jesus - Nosso Lar, entregue ao Conselheiro representante da
Secretaria de Relações Institucionais, para Renovação; Processo N° 417.002.188/2016 -
Instituto Inclusão de Desenvolvimento Social, entregue ao Conselheiro representante do
Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes e Filantrópicas do DF - SINTIBREF,
para Renovação; Processo N° 417.001.106/2017 - Centro Social Formar, entregue ao Con-
selheiro representante da Casa de Ismael - Lar da Criança, para Renovação; Processo N°
417.001.285/2016 - Associação de Apoio a Família ao Grupo e a Comunidade - AFAGO,
entregue ao Conselheiro representante da Secretaria de Segurança, para Renovação; Processo
N° 417.001.208/2013 - Educação em Foco/ Central Única das Favelas do DF, entregue ao
Conselheiro representante da AMPARE DF, para Concessão; Processo N° 417.000.262/2017
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- Obras de Assistência e de Serviços Social da Arquidiocese de Brasília - OASSAB, entregue
ao Conselheiro representante da Aldeias Infantis, para Renovação; Processos não distribuídos
por ausência do Conselheiro: Processo N° 417.001.896/2016 - Centro de Referência, Estudos
e ações sobre crianças e Adolescentes - CECRIA, para ser entregue ao Conselheiro re-
presentante da Secretaria de Gestão do Território, para Renovação; Processo N°
417.000.186/2017 - Associação Positiva de Brasília, para ser entregue ao Conselheiro re-
presentante da Associação Positiva de Brasília, para Renovação; Processo N°
417.001.882/2016 - Instituto Don Orione, para ser entregue ao Conselheiro representante da
Secretaria de Políticas para Mulheres, para Renovação; Processo N° 417.001.885/2016 -
Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho, para ser entregue ao
Conselheiro representante da Secretaria de Justiça, para Renovação ; Processo N°
417.001.891/2016 - Centro Desportivo e Social Eu Pratico, para ser entregue ao Conselheiro
representante da Secretaria de Justiça, para Concessão ; Processo N° 417.001.959/2016 -
Centro de Ensino e Reabilitação - CER, para ser entregue ao Conselheiro representante da
Secretaria de Políticas para Mulheres, para Renovação.

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO
Presidente do Conselho

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE 2017

Aos onze dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezessete, no Conselho dos Direitos da
Criança e do Adolescente, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte -
SAAN- Quadra 01, Lote C, às quatorze horas e trinta minutos, o coordenador Antonio Carlos
de Carvalho Filho, abriu os trabalhos da 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Seleção do
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA/DF. Estavam presentes os
seguintes conselheiros: Antonio Carlos de Carvalho Filho como presidente do CDCA/DF,
Emilson Ferreira Fonseca como presidente do Conselho de Administração do Fundo, Fábio
Felix como vice- presidente do CDCA/DF, Francisco Rodrigues Correa e Getúlio Francisco
da Silva como representantes do SINTBREF; Lorena Basílio como Diretora de Projetos da
Secretária Executiva da CDCA/DF, Michelle Sandes e Laura Dezingrini como Assessoras da
DIPROJ/CDCA/DF. A reunião iniciou-se com a apresentação dos projetos referentes ao 1°
bloco que foram entregues até 16 de novembro de 2016 concernente ao Edital 01/2016.
Foram apresentados 7 (sete) projetos para discussão e análise. Sendo deliberados da seguinte
forma: I) Athos Bulcão - processo n° 417.002221/2016 - Não Habilitado; II) Ludocriart -
processo ° 417.002183/2016 - Habilitado; III) Pases - processo n°417.002244/2016- Ha-
bilitado; IV) Aconchego - processo n° 0417.002224/2016- Habilitado; V) Obras Pavonianas
- processo n° 417.002184/2016- Não Habilitado; VI)Ladainha - processo n°417.002223/2016
- Habilitado; VII) Maria de Nazaré - processo n° 0417.002222/2016 - Habilitado. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17:30h, e eu, Laura Dezingrini, Assessora do
CDCA/DF, lavrei a presente ata que vai pelo coordenador da Comissão de Seleção.

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO
Coordenador da Comissão de Seleção

Presidente do Conselho

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE 2017

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, no Conselho dos Direitos
da Criança e do Adolescente, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte
- SAAN- Quadra 01, Lote C, às quinze horas e trinta minutos, o coordenador Antonio Carlos
de Carvalho Filho, abriu os trabalhos da 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Seleção do
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA/DF. Estavam presentes os
seguintes conselheiros: Antonio Carlos de Carvalho Filho como presidente do CDCA/DF,
Emilson Ferreira Fonseca como presidente do Conselho de Administração do Fundo, Fábio
Felix como vice- presidente do CDCA/DF, Francisco Rodrigues Correa como representante
do SINTBREF; Lorena Basílio como Diretora de Projetos da Secretaria Executiva da CD-
CA/DF, Michelle Sandes como Assessora da DIPROJ/CDCA/DF. A reunião iniciou-se com
a apresentação dos projetos referentes ao 2° bloco que foram entregues no mês de março de
2017 concernente ao Edital 01/2016. Foram apresentados 6 (seis) projetos com relatórios do
Grupo de Trabalho para discussão e análise. Sendo deliberados da seguinte forma: I) Abrace-

processo n° 417.00351/2017- Habilitado com ressalvas; II) Abrace- processo °
417.000350/2017- Habilitado com ressalvas; III) Comunidade Evangélica de Confissão Lu-
terana de Brasília- Cantinho do Girassol- processo n°417.000293/2017- Habilitado com
Ressalvas; IV) Obras Assistenciais Padre Natale Battezi- processo n° 0417-000254/2017-
Habilitado com Ressalvas; V)Aldeias Infantis- processo n° 417.000342/2017- Habilitado com
Ressalvas; VI) Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília- Cantinho do
Girassol- processo n°417.000292/2017- Habilitado com Ressalvas. Em seguida, houve dis-
cussão acerca do processo da instituição Afago- processo n° 417.000.2228/2016, no qual foi
solicitado para que a secretaria executiva entrasse em contato com a instituição pedindo para
que a mesma apresente o Termo de Cessão de Uso da União para após a solicitação haver
uma deliberação sobre o projeto apresentado. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às dezoito horas, e eu, Michelle Sandes, Assessora do CDCA/DF, lavrei a presente
ata que vai pelo coordenador da Comissão de Seleção.

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO
Coordenador da Comissão de Seleção

Presidente do Conselho

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE 2017

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, no Conselho dos Direitos da
Criança e do Adolescente, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte -
SAAN- Quadra 01, Lote C, às quatorze horas e trinta minutos, o coordenador Antonio Carlos
de Carvalho Filho, abriu os trabalhos da 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Seleção do
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA/DF. Estavam presentes os
seguintes conselheiros: Antonio Carlos de Carvalho Filho como Presidente do CDCA/DF,
Emilson Ferreira Fonseca como Presidente do Conselho de Administração do Fundo, Fábio
Felix como vice- presidente do CDCA/DF, Francisco Rodrigues Correa e Getúlio Francisco
da Silva como representantes do SINTBREF; Lorena Basílio como Diretora de Projetos da
Secretaria Executiva da CDCA/DF, Michelle Sandes e Laura Dezingrini como Assessoras da
DIPROJ/CDCA/DF. A reunião iniciou-se com a apresentação dos projetos. Foram apre-
sentados projetos para discussão e análise. Sendo deliberados da seguinte forma: I) Instituto

Nossa Senhora do Brasil - Proc.n°417.000.347/2017, Habilitado com Ressalvas; II) Obras
Assistenciais Padre Natale Batezzi - Proc.n°417.000.211/2017, Habilitado com Ressalvas;
III)Assistência Social Casa Azul - Proc.n°417.000.375/2017, Habilitado com Ressalvas; IV)
Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra - Casa da Criança BATUÍRA -
Proc.n°417.000.226/2017, Não Habilitado; V) Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra -
Casa da Criança BATUÍRA - Proc.n°417.000.223/2017, Não Habilitado; VI) Obras Sociais
do Centro Espírita Batuíra - Casa da Criança BATUÍRA - Proc.n°417.000.224/2017, Não
Habilitado; VII) Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra - Casa da Criança BATUÍRA -
Proc.n°417.000.225/2017, Não Habilitado; VIII) AFMA Ação Social Comunitária -
Proc.n°417.000.373/2017 - Habilitado com Ressalvas; IX) Associação Cristã de Moços de
Brasília - Proc.n°417.000.264/2017 - Habilitado com Ressalvas; X) Instituto de Estudos
Socioeconômicos - INESC - Proc.n°417.000.368/2017 - Não Habilitado; XI) ABRACE-
Proc.n°417.000.352/2017 - Habilitado com Ressalvas. Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada às 17:30h, e eu, Cybelly Reis, Diretora de Acompanhamento de Normas e
Comissões do CDCA/DF, lavrei a presente ata que vai pelo coordenador da Comissão de
Seleção.

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO
Coordenador da Comissão de Seleção

Presidente do Conselho

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE 2017

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, no Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento
Norte - SAAN- Quadra 01, Lote C, às quatorze horas e trinta minutos, o coordenador
Antonio Carlos de Carvalho Filho, abriu os trabalhos da 4ª Reunião Ordinária da Comissão
de Seleção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA/DF. Estavam
presentes os seguintes conselheiros: Antonio Carlos de Carvalho Filho como presidente do
CDCA/DF, Emilson Ferreira Fonseca como presidente do Conselho de Administração do
Fundo, Fábio Felix como vice- presidente do CDCA/DF, Francisco Rodrigues Correa e
Getúlio Francisco da Silva como representantes do SINTBREF; Lorena Basílio como Di-
retora de Projetos da Secretaria Executiva da CDCA/DF, Michelle Sandes e Laura Dezingrini
como Assessoras da DIPROJ/CDCA/DF. A reunião iniciou-se com a apresentação dos
projetos. Foram apresentados 07 (sete) projetos para discussão e análise. Sendo deliberados
da seguinte forma: I) ABRACE - Proc.n°417.000.349/2017, Habilitado; II) Associação Social
do Planalto - ASP - Proc.n°417.000.326/2017, Habilitado com Ressalvas; III) Centro de
Referência Estudos e Ações sobre crianças e adolescentes - CECRIA -
Proc.n°417.000.374/2017, Habilitado com Ressalvas; IV) Centro de Referência Estudos e
Ações sobre crianças e adolescentes - CECRIA - Proc.n°417.000.026/2017, Habilitado com
Ressalvas; V)Instituto Marista de Assistência Social - IMAS-UNBEC -
Proc.n°417.000.365/2017 - Habilitado com Ressalvas; VI)Associação Cristã de Moços -
ACM - Proc.n°417.000.343/2017 - Habilitado com Ressalvas, VII) Instituto de Bioética -
ANIS - Proc. 417.000.095/2017 - Habilitado com Ressalvas. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às 17:30h, e eu, Cybelly Reis, Diretora de Acompanhamento de
Normas e Comissões do CDCA/DF, lavrei a presente ata que vai pelo coordenador da
Comissão de Seleção.

Antonio Carlos de Carvalho Filho
Coordenador da Comissão de Seleção

Presidente do Conselho

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE 2017

Ao vigésimo quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, no Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento
Norte - SAAN- Quadra 01, Lote C, às quatorze horas e trinta minutos, o coordenador
Antonio Carlos de Carvalho Filho, abriu os trabalhos da 5ª Reunião Ordinária da Comissão
de Seleção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA/DF. Estavam
presentes os seguintes conselheiros: Antonio Carlos de Carvalho Filho como presidente do
CDCA/DF, Emilson Ferreira Fonseca como presidente do Conselho de Administração do
Fundo, Fábio Felix como vice- presidente do CDCA/DF, Francisco Rodrigues Correa e
Getúlio Francisco da Silva como representantes do SINTBREF; Lorena Basílio como Di-
retora de Projetos da Secretaria Executiva do CDCA/DF, Michelle Sandes e Laura Dezingrini
como Assessoras da DIPROJ/CDCA/DF. A reunião iniciou-se com a apresentação dos
projetos. Foram apresentados 02 (dois) projetos para discussão e análise. Sendo deliberados
da seguinte forma: I) Associação de Ensino Social Profissional - ESPRO - Processo
n°417.000.025/2017, Habilitado com Ressalvas; II) Centro Social Formar - Processo
n°417.000.345/2017- Habilitado com Ressalvas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às 17:30h, e eu, Cybelly Reis, Diretora de Acompanhamento de Normas e Co-
missões do CDCA/DF, lavrei a presente ata que vai pelo coordenador da Comissão de
Seleção.

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO
Coordenador da Comissão de Seleção

Presidente do Conselho

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE 2017

Ao trigésimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, no Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento
Norte - SAAN- Quadra 01, Lote C, às quatorze horas e trinta minutos, o coordenador
Antonio Carlos de Carvalho Filho, abriu os trabalhos da 6ª Reunião Ordinária da Comissão
de Seleção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA/DF. Estavam
presentes os seguintes conselheiros: Antonio Carlos de Carvalho Filho como presidente do
CDCA/DF, Emilson Ferreira Fonseca como presidente do Conselho de Administração do
Fundo, Fábio Felix como vice- presidente do CDCA/DF, Francisco Rodrigues Correa e
Getúlio Francisco da Silva como representantes do SINTBREF; Lorena Basílio como Di-
retora de Projetos da Secretaria Executiva do CDCA/DF, Michelle Sandes e Laura Dezingrini
como Assessoras da DIPROJ/CDCA/DF. A reunião iniciou-se com a apresentação dos
projetos. Foram apresentados 7 (sete) projetos para discussão e análise. Sendo deliberados da
seguinte forma: I) Aldeias Infantis - Processo n°417.000.342/2017, Habilitado com Res-
salvas; II)Sociedade Civil Casas de Educação - Processo n°417.000.253/2017- Habilitado
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