
04676777660, Infringência ao art. 165 do CTB. CAMILO OLIVEIRA CUNHA, 
Processo: 055.009971/2014, Registro: 00459907217, Infringência ao art. 165 do CTB. 
Período: 13 meses de suspensão. Interessados: CARLOS DE SOUZA MAIA, Processo: 
055.004812/2014, Registro: 01656899119, Infringência ao art. 165 e 175 do CTB.
Art. 8º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO CARVALHO AMARAL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RETIFICAÇÃO
Na Instrução nº 763, de 07 de setembro de 2020, publicada no DODF nº 195, de 14 de 
outubro de 2020, página 10, ONDE SE LÊ: ‘‘...Instrução Nº 763, de 07 de Setembro de 
2020...", LEIA-SE: ‘‘...Instrução Nº 763, de 07 de Outubro de 2020...”

SECRETARIA DE ESTADO 
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, por meio de 
videoconferência, às nove horas, o coordenador adjunto abre os trabalhos da 45ª Reunião 
Ordinária do Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – 
CDCA/DF. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Francisco Rodrigues Corrêa, 
como representante do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, 
Religiosas e Filantrópicas do DF – SINTIBREF/DF (coordenador adjunto); Eduardo 
Chaves da Silva, como representante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do 
Distrito Federal – SEJUS (infância e adolescência); Graziele Lima Nogueira, como 
representante do Gabinete do Governador; Valdemar Martins da Silva, como 
representante da Casa de Ismael – Lar da Criança e Jacqueline Isabela Rodrigues Lopes 
Andriolli, como representante do Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e 
Adolescentes. Demais participantes: Giuliana Córes – SUBPCA/SEJUS; Gisele Rabelo de 
Oliveira, Luiza Arcângela de Almeida Carneiro e Giovanna Ribeiro de Abreu – 
UNGEF/SEJUS; Marina Maria Ventura Peixoto, João Paulo Carvalho Vinhal e Bárbara 
Neri Almeida de Oliveira - DIPROJ/SECDCA. Item 1. Processo nº 00417-
00038100/2018-36 – Instituição: Projeto Nova Vida - Pronovi. Projeto: A cultura como 
semente de um bom futuro. Situação de repasse da parceria. O Conselho toma 
conhecimento da suspensão do repasse da 4ª parcela à instituição, até a apresentação da 
certidão negativa de prestação de contas junto à PJFeis. A Unidade de Gestão de Fundos 
justifica a necessidade de sobrestamento dos repasses, haja vista o não enquadramento da 
OSC, neste caso, na exceção elencada na Manifestação Jurídica Nº 1.410/2020-
AJL/SEJUS, que diz respeito às hipóteses em que “já houve serviço prestado e o não 
pagamento poderá caracterizar enriquecimento sem causa”. Em resposta, a OSC, por meio 
do Ofício nº 29/2020, solicita que o repasse seja realizado com a maior brevidade 
possível, considerando a proximidade do pagamento dos salários dos funcionários e 
lembrando que, conforme deliberações anteriores do CAF, o atestado de regular 
funcionamento do MPDFT é condição apenas para habilitação, conforme previsto no 
Edital 05/2018, e que esse requisito foi devidamente atendido quando as Organizações 
tiveram o termo de fomento assinado e publicado no DODF. Os conselheiros Francisco e 
Valdemar apresentaram parecer, elaborado pelos mesmos, que cita dispositivos legais e 
apresenta argumentos para defender o posicionamento favorável à liberação imediata dos 
recursos para o projeto. O conselheiro Francisco defende que não há embasamento 
jurídico para impedimento do repasse considerando que outro projeto, da mesma 
instituição, teve seus recursos liberados apesar da situação ser muito semelhante. O 
conselheiro Valdemar destaca os pontos favoráveis ao repasse considerando a finalidade 
do interesse público. O conselheiro Eduardo destaca a importância de se dar foco aos 
procedimentos legais que resguardam a atuação dos servidores públicos. O conselheiro 
entende que as situações de não alinhamento do procedimento formal à realidade do caso 
concreto devem ser tratadas a partir de um olhar amplo, com estratégias efetivas que 
consideram a legislação vigente e resguardam a atuação dos conselheiros e da equipe 
técnica. O conselheiro destaca, ainda, o fato das decisões do conselho terem caráter 
permanente e gerarem precedentes e que as discussões de base jurídica devem ser tratadas 
nas devidas instâncias e espaços adequados. O conselheiro Francisco destaca a situação 
trabalhista presente no caso. A instituição possui compromisso de pagamento de pessoal e 
o não cumprimento dos contratos poderia gerar ações judiciais envolvendo os diferentes 
atores do processo. A conselheira Graziele destaca que ainda não há manifestação pública 
formal sobre o caso concreto por parte do Ministério Público. A Conselheira destaca, 
ainda, a importância da publicação da Resolução Normativa para regulamentação de 
situações da mesma natureza no âmbito do CDCA, que se encontra em fase de elaboração 
pela Comissão de Legislação. O conselheiro Valdemar informa ter obtido acesso ao 
Parecer Técnico-Contábil nº 064/2020 emitido pela PJFeis; documento que, segundo ele, 
evidencia que os modos pelos quais as contas da instituição foram reprovadas se resumem 
a inconsistências de ordem contábil, e não a irregularidades na prestação de serviços em 
parceria com órgãos da Administração Pública. O Conselho, então, delibera por anexar o

referido parecer ao processo. O CAFDCA delibera, ainda, pelo encaminhamento do 
processo para nova análise pela Assessoria Jurídico-Legislativa, dessa vez considerando o 
conteúdo do parecer da PJFeis. Ademais, a conselheira Graziele se compromete a buscar 
diálogo de alinhamento com a AJL para a solução do caso concreto da maneira mais 
agilizada possível, considerando que o serviço de atendimento está sendo executado pela 
OSC. O parecer elaborado pelos conselheiros Francisco e Valdemar não será acostado aos 
autos, mas comporá a pauta desse diálogo. Além disso, o CAFDCA encaminhará convite 
formal à Subsecretaria de Administração Geral - Suag, à AJL e à Controladoria Setorial de 
Justiça para agendamento de reunião de alinhamento sobre o tema de maneira geral. Para 
subsidiar a discussão, levantamento elaborado pela Ungef dos projetos em fase de 
formalização que possuem pendências em sua certidão PJFeis, contido no processo nº 
00400-00046553/2020-85, será encaminhado para conhecimento dos conselheiros. Item 2. 
Processo nº 00417-00039140/2018-03 – Instituto Tocar. Projeto Tocar a Vida na Escola 
(Edital nº 05/2018). Análise de certidão de inteiro teor TJDFT. Durante a fase de 
formalização do termo de fomento, a UNGEF constatou a existência de certidão positiva 
junto ao TJDFT de uma das dirigentes. Foi, então, solicitado à instituição que 
encaminhasse a certidão de inteiro teor, ao que a entidade atendeu, por meio do Ofício nº 
26/2020. O Conselho toma conhecimento da certidão de inteiro teor no nome da dirigente, 
que diz respeito em sua maioria a processos relativos a execução fiscal junto ao GDF. 
Após análise da documentação e considerando que a dirigente apresentou certidão positiva 
com efeito de negativa junto ao GDF, que informa o parcelamento administrativo da 
dívida, e que a situação não representa prejuízo ao erário, o Conselho delibera por 
autorizar o prosseguimento do processo. Item 3. Processo nº 00400-00026380/2020-89 – 
Instituto Federal de Brasília – IFB. Projeto CBRA em Família: Juntos Contra a Covid-19. 
Encaminhamento da DIREX para posicionamento do CAFDCA. O Conselho toma 
conhecimento de solicitação de parceria apresentada pelo IFB para realização de projeto 
com vistas a ações de mobilização para arrecadação e distribuição de cestas básicas e itens 
de higiene e limpeza no período da pandemia. A proposta foi recebida na Diretoria 
Executiva do CDCA, que deliberou por encaminhá-la ao CAFDCA para análise quanto à 
viabilidade da parceria. O Conselho delibera por orientar o Instituto sobre a possibilidade 
de realizar a proposta em parceria com Organização da Sociedade Civil do Distrito Federal 
com registro ativo no Conselho, por meio do Edital de projetos vigente. A respeito da 
campanha em questão, o Conselho oferece sua colaboração para a visibilidade da proposta, 
divulgando o projeto para outros órgãos. Para isso, caso demonstre interesse, será 
solicitado que o instituto encaminhe material de divulgação ao CDCA. Além disso, o 
Conselho delibera por sugerir ao IFB que, caso seja de seu interesse, encaminhe 
solicitação de inscrição de seus programas governamentais voltados à política de proteção 
à criança e ao adolescente, para que o Conselho delibere sobre a possibilidade de registro 
dos mesmos (por se tratar de órgão federal), o que viabilizaria uma futura apresentação de 
projeto para execução via descentralização direta. Item 4. Processo nº 00400-
00039870/2020-45 – Encaminhamento da Comissão de Seleção do Edital nº 18/2018. 
Solicitação da comissão de seleção de prorrogar o prazo de captação do edital 18/2018. A 
Comissão de Seleção do Edital nº 18/2018, em sua 10ª reunião ordinária, deliberou por 
encaminhar ao CAF proposta de retificação do item 5.4 do Edital nº 18/2018, a fim de 
possibilitar a prorrogação do prazo de captação dos projetos nele apresentados. 
Atualmente, segundo o item 5.4, as propostas autorizadas possuem prazo de dois anos para 
captação de recursos, a contar da data da emissão do certificado de captação, limitada à 
vigência do Edital, a qual finda em dezembro de 2020. A Comissão entende que tal 
limitação prejudicará as entidades que apresentaram propostas recentemente, pois estas 
disporão de tempo escasso para realizar a captação de recursos, a partir da data de emissão 
dos seus certificados. A nova proposta de redação do item seria, portanto: “5.4. A proposta 
autorizada terá prazo de dois anos para captação de recursos, a contar da data da emissão 
do certificado de captação”. O Conselho delibera por aprovar a proposta de retificação do 
item, e encaminhá-la à Plenária do CDCA/DF para deliberação. Item 5. Processo nº 00417-
00007823/2017-11 – Instituição: Rede Urbana de Ações Socioculturais - Ruas. Projeto: 
Saúde Ativa (Edital de captação nº 02/2016). Ausência de manifestação da OSC. Em sua 
4ª reunião extraordinária, o Conselho havia deliberado por notificar a instituição para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, informasse quais as ações que estão sendo realizadas no 
sentido de regularizar o registro no CEPIM. Caso a instituição não esclarecesse a situação, 
o doador do projeto seria comunicado para destinar o recurso a outro projeto. O Conselho 
toma conhecimento da falta, até o presente momento, de manifestação da instituição em 
resposta à notificação, enviada em 26/05/2020. A instituição confirmou o recebimento da 
notificação em 26/05/2020. O Conselho delibera por encaminhar nova notificação à 
instituição, informando que o recurso destinado ao projeto continua na conta do Fundo e 
que, considerando a falta de manifestação por parte da instituição quanto à situação do 
CEPIM, o doador será comunicado sobre as opções para destinação do recurso. O 
Conselho delibera, ainda, por enviar resposta a questionamento enviado pelo doador a 
respeito da possibilidade de transferência do recurso em questão para outro projeto. A 
resposta contemplará três opções ao doador, sendo elas: a possibilidade de transferência 
do recurso para projetos atualmente aptos a captar junto ao FDCA, nos termos do 
Edital de Captação nº 18/2018; a possibilidade de aguardar a publicação de novo edital 
de captação pelo CDCA, considerando que não há nenhum edital do gênero aberto no 
momento, para que o recurso seja transferido para novas propostas; ou, ainda, a opção 
de doação ao Fundo, sem destinação para projeto específico, direcionando o recurso, 
portanto, para o financiamento de políticas definidas pelo CDCA. A manifestação de 
interesse do doador será posteriormente encaminhada para análise do Plenário. O 
Conselho delibera, ainda, por estabelecer pauta de discussão quanto à destinação dos 
recursos captados por entidades que, por qualquer motivo, estejam inaptas a 
executarem o projeto, e também nos casos em que o doador deseje mudar a destinação 
da doação já contabilizada em um determinado projeto. Item 6.

PÁGINA 13 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 197, SEXTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2020

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br

joaop
Realce

joaop
Riscado



Processo nº 00417-00038113/2018-13 – Instituição: Fazer Valer. Projeto: Alimentando 
Sonhos (Edital nº 05/2018). Alteração de plano de trabalho. Não havendo tempo 
suficiente para discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima 
reunião. Item 7. Processo nº 00417-00038282/2018-45 – Instituição: Instituto Lumiart. 
Projeto: Caravana Nota 10 (Edital nº 05/2018). Alteração de plano de trabalho. Não 
havendo tempo suficiente para discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo na 
pauta da próxima reunião. Item 8. Processo nº 00417-00038283/2018-90 – Instituição: 
Associação Assistência, Cultura e Educação Humana – ACEHU (Enlace). Projeto: Mais 
Arte (Edital nº 05/2018). Ungef solicita esclarecimento da deliberação da 44ª reunião 
ordinária do CAFDCA. A instituição, cujo projeto teve sua execução suspensa em 
decorrência da pandemia de COVID-19, havia solicitado esclarecimentos em relação ao 
prosseguimento da parceria, requisitando que a primeira parcela seja repassada em janeiro 
de 2021, para possibilitar a adequação do Plano de Trabalho à retomada das atividades 
presenciais, bem como havia questionado acerca da melhor forma de executar o projeto, 
haja vista o fim do prazo de vigência previsto no Termo de Fomento, em março de 2021. 
Em sua 44ª reunião ordinária, o Conselho deliberou por encaminhar resposta padrão para 
todas as entidades com Termo de Fomento suspenso, ou que celebraram o Termo, mas 
não deram início às atividades e ainda não receberam recursos; determinando que, tão 
logo seja autorizado o retorno às atividades presenciais, o Termo de Fomento será 
prorrogado de ofício pelo período de 90 dias ou até nova determinação, conforme 
disposição do Art. 43, § 1º do Decreto Distrital nº 37.846, de 13/12/2016. A Ungef, 
então, solicitou esclarecimentos quanto à deliberação, em especial quanto ao trecho “(...) 
o Termo de Fomento será prorrogado de ofício pelo período de 90 dias ou até nova 
determinação, conforme disposição do Art. 43, § 1º do Decreto Distrital nº 37.846, de 
13/12/2016.” Segundo a unidade, tendo em vista que o início da execução do projeto 
ocorrerá quase um ano após a assinatura do Termo de Fomento e próximo ao fim do 
prazo de vigência da parceria, não houve clareza sobre como o setor deverá proceder com 
a prorrogação da parceria. O Conselho delibera, então, por rever o posicionamento da 44ª 
reunião ordinária para o item, e notificar a instituição para que, tão logo seja autorizado o 
retorno às atividades presenciais, comunique ao CDCA o período de execução do projeto, 
com data de início das atividades e a possível necessidade de prorrogação. Os demais 
casos semelhantes aguardarão retorno de consulta já encaminhada à AJL. O processo nº 
00400-00035827/2020-19, elaborado pela Ungef, contendo planilhas de controle do status 
dos projetos de todos os Editais do CDCA em face da paralisação decorrente da 
pandemia de COVID-19, será socializado aos conselheiros para conhecimento. Por fim, o 
Conselho questiona à Ungef quanto à possibilidade de reformulação da cláusula 3ª do 
Termo de Fomento a respeito do período de prorrogação das parcerias, visto que a 
limitação de 90 dias não está presente na legislação correlata. A Ungef se compromete a 
analisar a questão e trazer devolutiva ao Conselho na próxima reunião. Item 9. Processo 
nº 00417-00039222/2018-40 – Instituição: Coletivo da Cidade. Projeto: Fortalecimento 
Institucional do Coletivo da Cidade (Edital nº 05/2018). Encaminhamento da Ungef para 
conhecimento do CAFDCA sobre status do termo aditivo. O Conselho toma 
conhecimento do status do processo, o qual aguarda retorno da AJL quanto à 
possibilidade de prorrogação do Termo de Fomento no contexto de combate à pandemia 
de COVID-19. Item 10. Processo nº 00400-00042780/2020-31 – Repasse ao Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho toma conhecimento do Ofício-Circular 
Nº 86/2020/CONANDA/GAB.SNDCA/SNDCA/MMFDH, que encaminha lista referente 
ao primeiro repasse do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ressalta-se que foi disponibilizado acesso 
externo ao processo a todos os membros. O Conselho delibera que o documento seja 
compartilhado com os demais conselheiros do CDCA/DF. Item 11. Processo nº 00150-
00010358/2018-55 – Projeto Governamental Secult. Projeto Concertos Didáticos. 
Devolutiva da plenária com aprovação, porém, para liberação de recurso após a 
pandemia. Não havendo tempo suficiente para discussão do item, o Conselho delibera por 
incluí-lo na pauta da próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada às 14 horas, e eu, Barbara Neri Almeida de Oliveira, lavrei a presente Ata que 
vai assinada pelo coordenador adjunto do Conselho de Administração do Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. FRANCISCO RODRIGUES 
CORRÊA, Coordenador Adjunto.

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO 
DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

ATO DECLARATÓRIO Nº 13/2020
Bens e mercadorias apreendidos no período de 05/10/2020 a 08/10/2020, com 
proprietários não identificados. Processo SEI-GDF nº 04017-00010595/2020-17.
A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – 
DF LEGAL, no uso da competência conferida pelo § 2º do art. 5º da Portaria nº 37, de 4 
de junho de 2020, da DF LEGAL, e em cumprimento ao previsto no § 4º do art. 52 da Lei 
nº 5.547, de 6 de outubro de 2015, DECLARA NÃO IDENTIFICADOS OS 
PROPRIETÁRIOS DOS BENS E DAS MERCADORIAS APREENDIDOS E 
RECOLHIDOS AO DEPÓSITO DA DF LEGAL, na seguinte ordem: NUMERO DO 
AUTO DE APREENSÃO, DATA DA APREENSÃO, QUANTIDADE E 
IDENTIFICAÇÃO DOS BENS E DAS MERCADORIAS APREENDIDOS CUJOS 
PROPRIETÁRIOS NÃO FORAM IDENTIFICADOS: D023048, 05/10/2020, 29 bolsas

de material sintético; D52886, 05/10/2020, 05 banquetas (cor preta), 02 mesas (cor 
laranja), 01 churrasqueira metálica; D023049, 05/10/2020, 692 capas para celular, 05 
baterias externas, 01 microfone, 04 controles remoto para led, 04 fones sem fio, 11 fones 
com fio; D028280, 06/10/2020, 01 saco de doces diversos, 01 saco de salgadinhos 
diversos, 01 saco de balas diversas, 57 garrafas de água mineral, 27 refrigerantes diversos, 
02 cestos danificados, 01 carrinho de supermercado, 05 pacotes de meia; D62308, 
07/10/2020, 177 capas de celulares, 07 tripés, 01 manequim, 03 colares, 01 suporte de 
ferro; D63842, 07/10/2020, 319 máscaras, 01 lençol vermelho, 01 sacola de pano; 
D52887, 07/10/2020, 59 cabos diversos para celular, 10 capas para celular, 18 
carregadores de celular, 28 fones de ouvido, 10 tomadas tipo T, 13 cadeados, 08 
cortadores de unha, 11 suportes diversos para celular, 02 máquinas de cortar cabelo, 04 
carregadores veicular; D57013, 07/10/2020, 20 carregadores para celular, 30 fones de 
ouvido, 11 cabos diversos, 01 suporte para celular, 05 porta crachás, 02 adaptadores; 
D63671, 08/10/2020, 07 caixas de ovos, 14 bolas plásticas, 105 vasilhas plásticas, 16 
óculos, 04 cubos mágicos, 11 suportes para celular, 81 capas para celular, 12 bonecas, 21 
sacos de lixo (embalados), 03 estiletes, 03 tendas (danificadas), 04 cavaletes, 02 sacos 
com frutas diversas, 01 jogo de parafusos (tipo gancho), 01 celular danificado. Ficam os 
proprietários cientes de que, segundo o § 5º do art. 52, da Lei nº 5.547, de 2015, e o art. 
39, caput, da Portaria DF LEGAL nº 37, de 2020, serão declarados abandonados os bens e 
as mercadorias não perecíveis que não forem reclamados no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados da lavratura do auto de apreensão.

Brasília/DF, 14 de outubro de 2020
TÂNIA DE ÁVILA

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER

COMISSÃO ELEITORAL
 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO SELETIVO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL CDM-DF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1/2020-SMDF
Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, por meio do 
aplicativo Cisco Webex, foi realizada a reunião extraordinária da Comissão Eleitoral do 
Conselho dos Direitos da Mulher junto às entidades civis do Distrito Federal, visando 
dialogar e ouvir o manifesto das supracitadas em relação ao processo eleitoral do CDM-
DF. A Secretária Executiva do Conselho dos Direitos da Mulher, Michelle Abrantes, dá as 
boas-vindas e inicia a reunião com a presença das membros da Comissão: Grazielle Reis, 
Melissa Massayury, Fernanda Falcomer, Irina Storni. Com a presença da chefe de 
gabinete da SMDF, Thalita Bucar. Com a presença da representante suplente do CDM-
DF, Lúcia Andrade, representado a membro da Comissão, Vera Lúcia. Com a presença da 
Sra. Denise R.P., assessora da Sra. membro da Comissão Adriana Rocha. Com a presença 
da chefe da AJL da Secretaria de Estado da Mulher do DF, Marina Dias. Com a presença 
da assessora do Conselho dos Direitos da Mulher, Tayná Caldas. Com a presença da Sra. 
Vilmara, representando o SINPRO. Com a presença da Sra. Maria Laura Romero, do 
Fórum de Promotoras Legais Populares do DF. Com a presença da Sras. Rafaela, Flávia 
Paiva, Ingrid Gomes, Maria de Nazaré Brito, Andreza Xavier, Agna Cruz. Com a presença 
da Sra. Luciana Holanda, representando o Sr. Deputado Distrital, Leandro Grass. Com a 
presença da representante da Sra. Deputada Distrital, Arlete Sampaio. E com a presença 
da Sra. representante do Sr. Deputado distrital, Fábio Félix. A Secretária Executiva do 
CDM-DF inicia a reunião e sugere que as membros da comissão eleitoral e as demais 
presentes se apresentem. Todas se apresentam. A Sra. Thalita Bucar esclarece que a Sra. 
Presidente da Comissão e Secretária de Estado da Mulher, Ericka Filippelli enfrenta 
problemas com a rede de conexão. Se predispõe a esclarecer as dúvidas necessárias e 
passa a palavra para as demais. A Sra. Flavia Paiva conta que as entidades civis 
manifestantes querem dialogar sobre o edital das eleições do Conselho. A Sra. Maria 
Laura Romero expõe que vários coletivos de mulheres do DF assinaram uma carta em 
manifesto, solicitando o aumento do prazo de inscrições para as eleições do CDM-DF, 
devido ao atual cenário de pandemia e por ser a primeira eleição deste Conselho. Afirma 
que para as organizações da sociedade civil pudessem, de fato, registrar as suas 
candidaturas e conseguissem se mobilizar e inscrever adequadamente e muito de como a 
pandemia afeta a vida de mulheres, a entidades civis na presente carta, apresentaram um 
aumento de prazo das inscrições. Enumera os pontos questionados pela sua e demais 
entidades civis e solicita explicações acerca da comissão eleitoral, que só é composta por 
membros do poder público. Questiona qual será a participação das delegas nessa comissão 
e expressa a importância da sociedade civil na participação do processo eleitoral. Solicita 
um prazo maior de inscrição e a participação da sociedade civil na composição da 
comissão. A Secretária Executiva do CDM-DF conta sobre o recebimento do manifesto 
por e-mail e esclarece a resposta enviada. Afirma que as reuniões da Comissão eleitoral 
contaram com a presença do Ministério Público e Defensoria Pública do DF, onde foram 
discutidas todas as ponderações. A Sra. Irina Storni reforça sobre a presença dos órgãos 
supracitados e conta que houve a discussão dos pontos expostos no manifesto bem como o 
adiamento do prazo de inscrição. Afirma que a Comissão Eleitoral de uma forma geral 
teve um posicionamento contrário ao pedido de adiamento do prazo de inscrição e conta 
sobre o processo que existiu por trás da criação do edital e regimento interno. Conta que 
antes da gestão da SMDF, o CDM-DF encontrava-se totalmente inativo e que a secretária 
Ericka Filippelli conseguiu reativá-lo. Expõe que a criação do Regimento Interno foi feita 
por uma Comissão, constituída por entidades civis e membros do governo que 
compunham este Conselho a época. Enfatiza que o processo foi
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