
Stephanie Isabel Lopes de Paula Santos, 77, 20; Maria da Conceição Silva, 78, 20;
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, Regina
Franzon, 79, 20; Mariana da Conceição de Sousa, 80, 20; Diretora Iranir de Castro Lima
Bento, Reg. n.º 286 - UCB; Secretária Escolar Ilda Pessoa dos Santos, Reg. n.º 5892 -
Instituto Monte Horebe.

RETIFICAÇÃO
Na Relação dos Concluintes de Ensino Médio - Educação de Jovens e Adultos, do
CENTRO EDUCACIONAL EVOLUÇÃO, publicada no DODF n.º 202, de 04 de outubro
de 2020, ONDE SE LÊ: "...Wandemir Coelho Santos Neto...", LEIA-SE: "... Waldemir
Coelho Santos Neto..”.

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA CONJUNTA Nº 23, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a cooperação mútua entre a SSP/DF, a PMDF, o CBMDF, a PCDF, o
DETRAN e o DER, com intuito de instituir o Comitê Gestor do Sistema de Gestão de
Ocorrências - SGO.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso da competência prevista no art. 227, II, do Regimento Interno da
Secretaria do Estado de Segurança Pública, aprovado pelo Decreto nº 40.079, de 04 de
setembro de 2019, o COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 3º, inciso IV, do Decreto
Federal nº 7.165, de 29 de abril de 2010, o COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições previstas
no art. 7º, incisos III e XVI, do Decreto Federal nº 7.163, de 29 de abril de 2010, o
DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições legais previstas no art. 5º, I, da Lei Distrital nº 837, de 28 de novembro de
1994, o DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais previstas nos arts. 2º e 3º, parágrafo único,
da Lei nº 6.296, de 15 de dezembro de 1975 e os arts. 3º, X, 4º e 100, II, XXXVI e LI, do
regimento aprovado pelo Decreto nº 27.784, de 16 de março de 2007, o DIRETOR
GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL, usando das atribuições legais previstas no art. 106, Inciso XXVI, do
Regimento aprovado pelo Decreto nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017 e de acordo com o
disposto na Lei Complementar nº 64, de 18/05/1990, combinado com o artigo 158, inciso
III, alínea b, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 840/2011, resolvem:

Art. 1º Instituir o Comitê Gestor do Sistema de Gestão de Ocorrências - (CG/SGO) da
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, órgão da Administração
Direta do Distrito Federal, tendo por finalidade o desenvolvimento do Sistema de Gestão
de Ocorrências - SGO, implementando medidas voltadas a interoperabilidade do Sistema
Integrador.

Art. 2º Compõem o Comitê Gestor os seguintes órgãos e entidades, por meio dos
representantes abaixo designados:

§ 1º Na condições de membros permanentes:
I - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, por meio do
titular/substituto das seguintes unidades:
a) Subsecretaria de Operações Integradas - SOPI;
b) Subsecretaria de Modernização Tecnológica - SMT;
c) Subsecretaria de Inteligência - SI;
d) Subsecretaria de Gestão da Informação - SGI; e
e) Secretaria Executiva de Segurança Pública - SESP.
II - Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, por meio de membros titular/substituto do
Centro de Operações da Polícia Militar - COPOM;
III - Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, por meio de membros titular/substituto do
Centro de Comunicação da Polícia Civil - CEPOL;
IV - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, por meio de membros
titular/substituto do Centro de Operações e Comunicação do Comando Operacional -
COCB;
V - Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN, por meio de membros
titular/substituto da Gerência de Controle Operacional de Trânsito - GERCOP;
VI - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER, por meio de
membros titular/substituto da Diretoria de Fiscalização de Trânsito - DIFIS;
§ 2º Na condição de membros convidados, outras agências, organizações e instituições
que compõem o Centro Integrado de Operações de Brasília - CIOB, a depender da pauta a
ser tratada.
Art. 3º Compete ao Centro Integrado de Operações de Brasília-CIOB exercer a
coordenação dos trabalhos do CG/SGO, secretariado pela Gerência de Operações-GEROP
do CIOB.
Art. 4º O CG/SGO realizará reuniões ordinárias bimestrais, na primeira semana do mês
correspondente, e extraordinariamente, por requerimento de qualquer de seus membros,
voltadas a:
a) deliberar a implementação de funcionalidades a serem desenvolvidas no SGO;
b) levantar e priorizar as demandas de melhorias relativas ao processo de atendimento de
urgência e ao uso do sistema pelos entes integrantes do CIOB;
c) definir os perfis de acesso ao SGO, assim como suas funcionalidades;
d) buscar inovações tecnológicas e parcerias com entidades de pesquisa;

e) promover a integração das informações;
f) propor a regulamentação de procedimentos a serem observados no âmbito do
atendimento de urgência;
g) aprovar as propostas de alterações no sistema;
h) deliberar sobre casos omissos na aplicação desta Portaria Conjunta.
Art. 5º A participação dos membros nas reuniões ordinárias e extraordinárias, tem
caráter obrigatório, devendo o suplente, substituir o titular, nos casos de impedimento
ou afastamento.
Parágrafo único. A convocação das reuniões deverá constar de data, hora e local, bem
como de pauta das matérias a serem deliberadas.
Art. 6º As atividades exercidas pelos membros integrantes do CG/SGO não importam
em prejuízo ou mitigação das competências institucionais afetas aos seus respectivos
órgãos e entidades.
Art. 7º As omissões desta Portaria serão supridas mediante deliberação do CG/SGO.
Art. 8º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

ANDERSON GUSTAVO TORRES
Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal

 
JULIAN ROCHA PONTES

Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal
 

WILLIAM AUGUSTO FERREIRA BOMFIM
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal

 
ROBSON CÂNDIDO DA SILVA

Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal
 

ZÉLIO MAIA
Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal

 
FAUZI NACFUR JUNIOR

Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

CONTROLADORIA SETORIAL DA JUSTIÇA
 

PORTARIA Nº 01, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
O CONTROLADOR SETORIAL DE JUSTIÇA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pelo artigo 3º e o anexo III, do Decreto nº 39.807, de 06 de maio
de 2019, bem como pela delegação de competência oriunda da Portaria nº 131, de 14 de
junho de 2019, publicada no DODF de 26/06/2019, p.7, em seu art. 1º, inciso, II e no art.
211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo para a Comissão de Sindicância, instaurada
pela Portaria nº 58, de 08 de dezembro de 2020, publicada no DODF nº 232, de 10 de
dezembro de 2020, concluir os trabalhos de apuração dos fatos constantes dos autos do
processo nº 00417-00051406/2018-88, e apresentar relatório conclusivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALISSON MELO RIOS

CONSELHO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 
ATA DA 63ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, por videoconferência, às 9
horas e 20 minutos, verificado o quórum regimental, deu-se a abertura oficial da 63ª
Reunião Plenária Extraordinária do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Distrito Federal – CDCA/DF, sob a presidência do senhor Coracy Coelho Chavante,
presentes os conselheiros de direito (1) Representantes Governamentais: Anaiara Almeida
Albuquerque, representante da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito
Federal; Claudia Maya, representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
do Distrito Federal; Demontiê Filho, representante da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania do Distrito Federal – Direitos Humanos; Eduardo Chaves da Silva,
representante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - Infância
e Juventude; Graziele Nogueira, representante do Gabinete do Governador; Grazielle
Soares Mariano, representante da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal;
Mirella Ximenes, representante da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal;
Priscila Pinato Mattoso, representante da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal; e Sérgio de Oliveira Souza, representante da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal; (2) Representantes da Sociedade Civil: Coracy Coelho Chavante,
representante do Coletivo da Cidade e presidente do CDCA/DF; Alceu Avelar de Araújo,
representante do Instituto Batucar; Caio Valente, representante da Rede Urbana de Ações
Socioculturais; Francisco Rodrigues Corrêa, representante do Sindicato dos Empregados
em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal; Jairo de
Souza Junior, representante do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos
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Particulares de Ensino do Distrito Federal; João Henrique da Silva Barbosa, representante
da instituição Obras Sociais Centro Espírita Irmão Áureo; Karina Aparecida Figueiredo,
representante do Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes;
Milda Lourdes Pala Moraes, representante do Instituto Cláudio Coelho de Tae-Kwon Do -
ONG Fazer Valer; Patricia Andrade Santiago Silva Mello, representante da instituição
Aldeias Infantis - SOS Brasil; Paulo Henrique Pereira Farias, representante do Centro
Salesiano do Menor; e Valdemar Martins da Silva, representante da Casa de Ismael; (3)
Demais participantes: Luisa de Marillac Passos, representante do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios – MPDFT; Emilio Evaristo de Sousa, Subsecretário de
Políticas para Crianças e Adolescentes; Marianna Arake, da Subsecretaria de Políticas
para Crianças e Adolescentes; Susana Cecilia Lavarello Mintegui, da Subsecretaria de
Políticas para Crianças e Adolescentes; Rokmenglhe Vasco Santana, Secretário-executivo
do CDCA/DF; Ana Paula do Nascimento Barros, da Secretaria Executiva do CDCA/DF -
SECDCA; Barbara Neri Almeida de Oliveira, da SECDCA; Marina Ventura, da
SECDCA; e Selma de Melo Pereira, da SECDCA; Ana Lúcia da Silva, da Associação
Positiva de Brasília; Ariceya Albuquerque, do Projeto Integral de Vida; Camila Fernandes
Souza Neves, da Associação Transforma Vidas Ações Sociais e Humanitárias; Celiomar
Dias de Oliveira, da Pró-Vida; Claudia Britto, da Transforme; Cláudio Coelho de Oliveira,
do Instituto Claudio Coelho de Tae-Kwon Do - ONG Fazer Valer; Clayton Vaz Cardoso
Cintra lima, da Guarda Mirim Social de Brasília; Daise Lourenço Moisés, da Assistência
Social Casa Azul; Deiza Carla Medeiros Leite, da Transforma Vidas Ações Sociais e
Humanitárias; Deuzuita Nunes De Oliveira, do Instituto Aprender; Elcielma Nascimento,
do Instituto Reciclando Sons; Eugênio Cesar Nogueira, do Ibres; Gabriella Ferreira
Martins Godoy, do Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares – Iecap; Ir.
Ana Cristina Matos da Silva, do Instituto Promocional Madalena Caputo; Ir. Solange
Alice Cardozo, da Congregação São João Batista; João Donadon, da Casa de Ismael;
Joelma Oliveira Bonfim, do Instituto Futuro e Ação; José Adilson Ferreira Brandão, da
Rede Solidária Juntos Faremos Mais; Katy Leal, do Instituto Aprender; Maria Ribas de
Lima, da APEBM; Mirian Aparecida de Sousa, da Associação Nairim; Mônica Fernandes
de Souza Faria, da Amas; Padre Ricardo Testa, da Instituto Leonardo Murialdo; Paulo
Henrique, da Projeção; Renata de Melo Monteiro e Silva, da Instituto Entre Nós
Tecnologias Sociais; Rodrigo Moreira, da Apae/DF; Simone Borges Nascimento, da
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal; Solange Alice Cardozo, da
Congregação São João Batista; Taisa Souza, do Instituto Inclusão; Tamires Souza, do
Instituto Inclusão; Vander de Sousa Varela, do Instituto Bombeiros de Responsabilidade
Social – Ibres; Clemilson Graciano; Dalvanis Rosa de Souza Marques; Raquel Fuzaro;
Tatiana Leite; e Fernanda Granja. O presidente do CDCA, Coracy Chavante, abre, para
leitura, a pauta da reunião e, não havendo inclusão de novos itens, passa-se, então, à
deliberação. Item 1. Aprovação da ata da 62ª Reunião Plenária Extraordinária do
CDCA/DF: O Conselho delibera por aprovar a referida ata sem ressalvas. Item 2.
Informes da Presidência: Coracy informa que participou de reunião com a Fundação Itaú e
com conselhos municipais da criança e do adolescente da região Centro-Oeste. O
presidente apresenta sua percepção sobre o encontro. Segundo ele, apesar das dificuldades
enfrentadas, os conselhos, em geral, têm conseguido avançar em seus trabalhos. O
presidente informa que será encaminhado, ao CDCA, relatório sobre os assuntos tratados
na reunião. Coracy informa, ainda, que, na oportunidade, levantou questionamento sobre o
resultado do edital de seleção de projetos do Itaú, no qual o CDCA concorre, e que foi
informado que o resultado será divulgado em breve. Em seguida, o presidente discorre
sobre a recomendação encaminhada pelo Ministério Público ao CDCA sobre o tempo de
registro das instituições junto ao Conselho para participação no processo eleitoral. Item 3.
Informes da Secretaria Executiva: O secretário executivo informa que o documento do
Ministério Público foi disponibilizado para os conselheiros. Item 4.1. Eleição da
Sociedade Civil: A conselheira Graziele, coordenadora adjunta da Comissão de
Legislação do CDCA/DF - Comlegis, inicia sua fala agradecendo a participação do
Ministério Público em todo o processo eleitoral. Graziele procede com a apresentação dos
pontos fundamentais, definidos pela Comlegis, para a realização do processo eleitoral de
escolha dos conselheiros da sociedade civil. A apresentação dá destaque à base legal para
a condução do processo e também apresenta as etapas do processo que já foram
realizadas, a quantidade de entidades habilitadas e inabilitadas e, ainda, as razões para as
inabilitações. A apresentação também trata das questões envolvendo os procedimentos
para o processo em formato virtual. Graziele apresenta, então, a recomendação
encaminhada pelo Ministério Público que trata sobre o tempo de registro, junto ao CDCA,
das entidades participantes do processo. O MPDFT recomenda pela revogação da decisão
da 308ª Plenária Ordinária do CDCA que havia permitido a habilitação das entidades com
menos de um ano de registro no Conselho e que esse prazo de registro seja requisito para a
habilitação das instituições participantes. Graziele aponta que a Comlegis já decidiu por
acatar a recomendação do Ministério Público, mas, que agora, traz o tema para
deliberação em Plenária. Patrícia questiona se as organizações com menos de um ano de
registro no CDCA deram entrada em seus processos de solicitação de registro há mais de
um ano. A conselheira afirma que o processo de registro é longo e que as organizações
não poderiam ser prejudicadas nesse sentido e questiona, à Secretaria Executiva, se o
tempo de tramitação do processo de registro foi observado para fins de definição das
regras do processo eleitoral. Jairo reforça o questionamento de Patrícia e complementa,
citando os documentos emitidos pelo CDCA. O conselheiro destaca a novidade do registro
provisório trazida pela Resolução Normativa nº 91 do CDCA, publicada no contexto da
pandemia e entende que a questão do tempo de registro está muito vinculada a essa
novidade. Assim como Graziele, Jairo e Alceu destacam que os editais anteriores
apresentam o mesmo entendimento sobre o tempo de registro. Alceu destaca que o
registro provisório, por conta do contexto de pandemia, deu celeridade ao processo de
concessão de registro e que esse ponto não era uma questão problemática no

passado. Sérgio parabeniza a apresentação de Graziele, e expressa não ver problemas em
manter o entendimento do CDCA, sem cumprir com o documento do MPDFT,
considerando se tratar de recomendação. O conselheiro acredita que a recomendação foi,
provavelmente, elaborada para fins de segurança jurídica e manifesta preocupação sobre
possíveis consequências caso o CDCA modifique seu entendimento. A promotora Luísa
discorre sobre a importância da experiência para participação enquanto conselheiro
membro do CDCA. Ela lembra o pleno que diversos outros conselhos de direitos
apresentam esse requisito de tempo mínimo de registro para participação como membro
conselheiro. A promotora destaca, ainda, que não deve ser discutida a pertinência das
instituições serem registradas no Conselho para participarem dos processos envolvendo o
CDCA. O foco, segundo ela, deve ser a pertinência da participação dessas instituições no
processo eleitoral. A promotora explica que o registro do estatuto da instituição não
garante que ela tenha tempo suficiente de regular funcionamento e destaca, ainda, que a
concessão de registros em 2020, em sua maioria, foi realizada de maneira expressa, o que
não garante o tempo de regular funcionamento das instituições. A promotora acredita que
a legislação é modesta quando exige apenas um ano de funcionamento das instituições,
pois o CDCA é órgão gestor da política. Em resposta à Sérgio, a promotora explica que a
mudança recomendada pelo Ministério Público não altera o processo de eleição,
considerando que a lista de habilitadas ainda não foi publicada. Ela destaca que o
Conselho estaria ajustando o processo em momento ainda adequado. A promotora ressalta
que se trata de recomendação e que não cabe ao MPDFT determinação nesse sentido e que
a recomendação foi a alternativa encontrada que não traria prejuízo à continuidade do
processo. A promotora explica que uma ação judicial solicitando a suspensão do processo,
nos moldes observados, chegou a ser considerada, o que acarretaria muitos prejuízos ao
processo. A promotora Luísa reforça que a ideia da recomendação é manter a moralidade
do processo, tornando inquestionável a sua legalidade. Jairo destaca que as associações e
sindicatos exigem tempo mínimo de filiação para participação no processo, por seus
membros, enquanto representantes da instituição. Ele entende, portanto, que o
entendimento apresentado pela promotora Luísa é coerente. Joelma aponta que, após
acompanhar as discussões, entende ser importante a experiência mínima e o tempo de
registro para que a instituição possa participar enquanto candidata, mas questiona o fato de
as instituições eleitoras necessitarem também de um ano de registro para participação no
processo. Ela acredita que, como eleitora, seria importante poder participar. A promotora
Luísa explica que não há distinção de critério para eleitoras e candidatas e que a
habilitação diz respeito ao processo como um todo. Valdemar acredita que os prejudicados
pela discussão são as crianças e as instituições, ele acredita que o tempo de registro no
CDCA não comprova a experiência da instituição. Segundo ele, para ser constituída, a
instituição não necessita estar registrada no CDCA. Francisco destaca a importância de ser
considerado o tempo de tramitação do processo de registro junto ao CDCA. Para ele, a
recomendação do MPDFT pode ser uma oportunidade para o CDCA rever suas decisões
do passado e ressalta a importância de ser prejudicada a continuidade do processo. Deiza
destaca que sua instituição, Transforma Vidas, possui registro recente no CDCA, mas que
possui mais de 8 anos de funcionamento regular. Deiza discorre também sobre seu
trabalho como servidora pública com ampla atuação em assuntos que perpassam as
temáticas abordadas pelo CDCA. Para ela, é necessário que sejam definidas outras formas
de avaliar a competência e a experiência das instituições para atuarem e apresenta trecho
de Resolução Normativa do CDCA que que trata de atestado de qualidade e eficiência
emitido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT para fins de
comprovação de funcionamento da instituição para registro no Conselho. Ela entende,
portanto, que uma vez emitido atestado de regular funcionamento pelo próprio MPDFT,
seria uma contradição não considerar que a instituição não está regularmente constituída
para fins de participação no processo eleitoral. Deiza destaca que a situação gera
insegurança às instituições que participam do processo eleitoral baseado nos ritos
estabelecidos há muitos anos pelo CDCA, e que às vésperas da votação, se deparam com
uma mudança tão significante. A situação, segundo ela, gera questionamentos em relação
à própria autonomia Conselho e acredita que devam ser evitadas ações que geram tal tipo
de insegurança. A promotora Luísa esclarece que o MPDFT está recomendando a
alteração da interpretação de apenas uma deliberação do Conselho, que não se trata de
alteração em toda regulamentação do processo histórico. Deiza questiona o Conselho se
há item da legislação que faz referência ao tempo mínimo de um ano de registro junto ao
CDCA para participação no processo eleitoral. Ela acredita que a única definição existente
diz respeito ao artigo 4º, II, do Regimento Interno do CDCA que estabelece que as
organizações da sociedade civil devem estar legalmente constituídas e em funcionamento
há pelo menos um ano no Distrito Federal para que possam compor o CDCA. A
promotora Luísa destaca que há diferença entre os termos regularmente constituída e
regular funcionamento. A promotora acredita, porém, que a discussão deve focar na
definição da documentação necessária para comprovação da exigência de regular
funcionamento para fins de registro junto ao CDCA. Deiza esclarece que, para obtenção
do registro provisório de sua instituição em 2020, ela precisou apresentar relatório
completo das atividades realizadas no último ano pela instituição, atividades, inclusive,
certificadas. A promotora Luísa discorre sobre a importância da participação das
instituições nos processos decisórios do CDCA, mesmo sem comporem o pleno. Renata
questiona se seria ilegal a atuação de entidades que atendem crianças e adolescentes sem
registro no CDCA. A promotora Luísa explica que sim, que, legalmente, o atendimento de
crianças e adolescentes sem devido registro no CDCA poderia dar causa à interdição. Ela
explica que, porém, no mundo dos fatos, as situações acabam sendo analisadas
considerando o bem público envolvido na situação. A promotora acredita que no processo
eleitoral do CDCA, porém, é fundamental que seja observada a legalidade do processo
para que seja garantida a legitimidade da atuação no Conselho. Renata destaca que,
mesmo sem registro no CDCA, as instituições possuem outras formas oficiais de
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comprovação de regular funcionamento e discorre sobre as situações alheias às OSC's que
dificultam a obtenção do registro, por exemplo, o tempo de tramitação do processo.
Renata questiona se o critério da supremacia do interesse público não poderia ser também
utilizado para o processo de escolha. A promotora Luísa explica que, para obtenção de
registro, os critérios amplos podem ser utilizados, mas que para participação no processo
eleitoral os critérios devem ser muito objetivos. Ela, mais uma vez, destaca que as
instituições, mesmo não eleitas, podem e devem, continuar participando das discussões no
Conselho, mas que a objetividade do processo eleitoral evita que instituições menos
comprometidas tenham assento no Conselho. A promotora reforça a ideia de que o CDCA
deve realizar o processo de eleição seguindo interpretação legal que contemple o Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA. Daise concorda que, para participação no CDCA, a
pessoa deve sim ter experiência na área. Ela acredita, porém, que o critério do tempo de
registro não confere certeza a essa experiência e destaca que, para as associações de
classe não há a definição de um ano de regular funcionamento. A promotora Luísa
esclarece que essa distinção é dada pela legislação, a exigência de regular funcionamento
tratada no artigo 91 do ECA diz respeito às entidades de atendimento. Daise aponta que
se faz necessário mudança na lista de instituições habilitadas, considerando que a regra de
regular funcionamento, e consequente registo há um ano no CDCA, apenas alcançaria as
instituições que prestam atendimento. A promotora Luísa concorda e ressalta que a
recomendação do MPDFT visa fortalecer o processo eleitoral e, consequentemente,
fortalecer a atuação do CDCA. João Donadon expressa que, em se tratando de entidades
assistenciais, o regular funcionamento poderia ser também conferido pelo GDF por meio
do registro junto ao Conselho de Assistência Social – CAS/DF. Ele questiona, ainda, se
não seria o caso de excepcionar a participação das instituições inabilitadas devido a
problema envolvendo a renovação de seus registros, não os casos de concessão. Ele
entende que o GDF poderia comprovar o regular funcionamento da instituição a partir de
registro em outro conselho. A promotora Luisa relembra que a legislação do Conselho
não veda a participação no processo de instituições em processo de renovação de registro
e destaca que o registro da instituição em outro conselho não é suficiente, se há
atendimento a crianças e adolescentes, há necessidade de registro junto ao CDCA. Alceu
apresenta preocupação a respeito dos relatos que dão a entender que as instituições com
menos de um ano de registro no CDCA não teriam capacidade técnica para participar do
Conselho. Ele destaca que a morosidade do processo de registro e que as dificuldades
enfrentadas pelas instituições, para apresentação da documentação exigida, são de
conhecimento de todos. O conselheiro solicita aos demais participantes que tenham
cuidado em suas falas, para que não seja transmitida a ideia de que instituições com
menos de um ano de registro no CDCA não têm capacidade de colaborar na construção da
política. A promotora Luísa esclarece que a discussão não diz respeito ao fato de as
instituições terem ou não condições de atuar na construção da política, mas sim, de
atendimento aos critérios legais para participação no processo eleitoral. Graziele esclarece
que a Lei 14.030, que prorrogou a extensão dos prazos para realização de assembleia
geral e de duração do mandato de dirigentes de Organizações da Sociedade Civil - OSC's,
considerando o contexto de pandemia, foi utilizada para rever a situação de uma
instituição pela Comissão de Legislação, conforme debate da 308ª Reunião Plenária.
Alceu questiona a SECDCA sobre a data de entrada das solicitações de registro junto ao
CDCA pelas instituições participantes do processo, reforçando questionamento de
Patrícia. Coracy questiona sobre a diferenciação dos tipos de serviços prestados pelas
entidades para fins de comprovação de um ano de atuação. A promotora Luísa esclarece
que todas as instituições precisam ter, pelo menos, um ano de regular funcionamento, mas
que a forma de comprovação do funcionamento que é pode ser diferente, considerando o
artigo 91 do ECA que diz respeito apenas às instituições de atendimento. Daise destaca
que essa Plenária deve esclarecer como será exigida a comprovação de um ano de
funcionamento para as instituições de pesquisa e assessoramento, e que, para ela, para
essas instituições não deveria considerada a data do registro. Francisco esclarece que a
Comlegis já se debruçou sobre essa comprovação. O secretário executivo apresenta
planilha com as datas de autuação dos processos de registro no CDCA das instituições
participantes. Renata esclarece que deveria ser considerado a data da solicitação e não da
autuação do processo para fins de definição do tempo de entrada do processo. Alceu e
Francisco concordam. A promotora Luísa acredita não ser coerente observar as datas dos
pedidos de registro considerando que poderiam ter sido negados. Renata e Francisco
reforçam a importância da data do pedido pois acreditam que, mesmo indeferido, o
processo precisa ser autuado. Coracy destaca que, mesmo que haja um intervalo de seis
meses entre a data da solicitação de registro e a data da autuação do processo, o fator não
fará diferença no resultado do encaminhamento, considerando que, ao observar a planilha,
nota-se que todas as instituições enviaram solicitação há menos de um ano. A Secretaria
Executiva apresenta documento contendo os procedimentos do processo eleitoral.
Francisco apresenta proposta de encaminhamento, relembrando que os processos
eleitorais normalmente possuem cláusulas de barreira para participação. O conselheiro
sugere que entidades com menos de um ano de registro no CDCA possam participar do
processo enquanto eleitoras e solicita, ainda, que as entidades que não puderem concorrer
concordem em não apresentar tentativas de inviabilização do processo. A promotora
Luísa acredita que a proposta de Francisco diz respeito à inovação legislativa, que não há
base legal que estabeleça os critérios de distinção entre instituições eleitoras e candidatas.
A promotora procede com análise do Regimento Interno do CDCA considerando que
Francisco afirma que o texto trata especificamente de entidades candidatas. A promotora,
então, após análise do texto do Regimento, acredita não haver impedimento objetivo que
não permita ao CDCA decidir sobre a possibilidade de habilitar entidades com menos de
um ano de registro no Conselho enquanto eleitoras e não candidatas. Francisco reforça a
importância da atualização das normas do CDCA. A promotora Luísa reforça seu
entendimento quanto à necessidade de o Conselho promover a ampliação da participação

das entidades, mas daquelas que se comprometam de fato com o interesse público e espera
que o CDCA possa fortalecer suas rotinas e estruturas. Coracy considera mais coerente
que o CDCA acate a recomendação do MPDFT como um todo, para entidades eleitoras e
candidatas, considerando que os critérios deveriam ser utilizados de maneira global. Jairo
concorda com Coracy. Para ele, essa distinção configura uma alteração no edital,
diferenciando os dois tipos de entidades. Deiza acredita ser importante distinguir os papeis
de quem vota e de quem se candidata e não entende ser problemática a definição de
critérios diferentes, pois, como a promotora Luísa explicou, não há impedimento legal em
se fazer tal distinção. Deiza considera também importante que as instituições não
habilitadas recuem e que não questionem a decisão do Conselho, concordando com a
colocação de Francisco, em prol do bem comum. Emílio apresenta proposta de
encaminhamento que atenda plenamente a recomendação do Ministério Público e solicita,
aos conselheiros de governo, que considerem sua sugestão. Francisco questiona a
legalidade da fala de Emílio, segundo ele, trata-se de orientação de voto de bancada.
Alceu destaca ser importante registrar que não se pode, no Conselho, haver orientação de
voto da maneira como foi feita. O conselheiro considera um desrespeito ao debate no
CDCA que haja mobilização em Plenária, da maneira como foi feita, orientando voto de
um bloco de conselheiros. A promotora Luísa destaca que o posicionamento do MPDFT é
aquele apresentado no texto da recomendação e esclarece que, caso haja definição que
atenda parcialmente à recomendação, diferenciando as instituições eleitoras das
candidatas, não enxerga ilegalidade na decisão. A promotora destaca, porém, que a
segunda alternativa não configura proposta oficial do MPDFT. Sérgio coloca que, se há
mudança no entendimento do MPDFT, é importante que a recomendação seja retificada.
Coracy reforça que o MPDFT esclareceu que o seu posicionamento oficial é aquele
presente na recomendação. A promotora Luisa destaca que não há recomendação do
MPDFT quanto à possíveis mudanças no edital e no Regimento Interno do CDCA.
Segundo interpretação da promotora, a recomendação do MPDFT não restringe a
definição quanto ao prazo do registro às instituições abarcadas pelo artigo 91 do ECA.
Francisco propõe a alteração de sua proposta de encaminhamento, restringindo o prazo de
registro para as entidades de atendimento e o Conselho a questão. Coracy, Jairo, Eduardo
e Deiza se colocam contrários à especificação do regime de atendimento no texto do
encaminhamento, pois a recomendação do MPDFT não apresenta essa especificidade.
Milda destaca que o MPDFT, em sua recomendação, deixa claro que o CDCA pode acatar
a recomendação parcialmente. Eduardo destaca que, primeiramente, é preciso que se
defina se o CDCA acata ou não a recomendação e, a partir daí, as especificidades seriam
definidas. As seguintes propostas de encaminhamento, com textos sugeridos por Daise,
foram, então, colocadas para votação; proposta 1: "O Conselho dos Direitos da Criança e
do Adolescente acolhe a recomendação do MPDFT, tanto para instituições candidatas
quanto para eleitoras para as instituições que se enquadram no Art. 91 do ECA"; proposta
2: "O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente acolhe a recomendação do
MPDFT, com exceção para Instituições que se inscreveram como eleitoras que se
enquadram no Art. 91 do ECA;". A proposta 1 é vencedora por 10 votos contra 7 votos.
Jairo se abstém e declara que se coloca contrário às duas proposições por acreditar que
não estão de acordo com o Edital. Sérgio esclarece que abstenção é conceito jurídico que
significa abrir mão de votar e que caso se abstenha não é possível declarar voto. Jairo
solicita registro de seu posicionamento contrário às duas proposições. O conselheiro
destaca necessidade de denunciar atitude de representante da Sejus que pressionou seus
pares para que seguissem sua opinião e destaca a ilegalidade desse tipo de coação. O
conselheiro solicita ao MPDFT que investigue essa ação que, segundo ele representa
tentativa de inviabilização do processo e solicita que o CDCA encaminhe a denúncia ao
MPDFT. Graziele, enquanto representante do Governo, afirma não ter tido seu voto
influenciado pela situação. A promotora Luísa declara que, infelizmente, não assistiu a
fala do subsecretário e diz que, caso seja encaminhada denúncia ao MPDFT, irá solicitar
que seja encaminhada a gravação da reunião. O Conselho delibera, portanto, por: aprovar
o cronograma apresentado pela Comlegis; acatar a recomendação do MPDFT, conforme
redação aprovada e; revisar a lista de instituições habilitadas a partir da nova interpretação
trazida pela recomendação do MPDFT. Graziele solicita ao secretário executivo que
proceda com a leitura da minuta do edital 8, que apresenta os detalhes da Assembleia de
eleição. A promotora Luísa sugere que seja determinado horário específico para a entidade
notificar o CDCA, caso haja problema com a convocação por e-mail. Todos acatam.
Milda sugere que, no item 2.3, sobre a procuração em caso de impossibilidade de
comparecimento, seja estabelecido, também, o meio de apresentação da procuração, por e-
mail. Acatado por todos. São realizados ajustes de datas nas minutas dos editais 7 e 8, de
acordo com as as deliberações da Plenária. A promotora Luísa questiona se foi definida a
dinâmica para apreciação dos recursos. Graziele explica que a definição de recurso ficaria
restrita aos casos de novos elementos apresentados pelas instituições. Graziele questiona
se há necessidade de incluir o tema no edital, e a promotora Luísa entende que não há
necessidade, mas que seria interessante deixar isso acordado no Conselho. Fica aprovada a
minuta do edital nº 8. O secretário executivo apresenta a minuta do edital nº 7, com a
ressalva de que serão realizados os ajustes decorrentes das decisões da Plenária. Ele
destaca a importância de a Comissão de Legislação definir os textos contendo os motivos
para as inabilitações, tendo em vista que essa é a base para possíveis interposições de 
recursos pelas instituições. O secretário executivo se disponibiliza a escrever os textos 
para apreciação da Plenária ao longo da própria reunião. Graziele apresenta ao pleno 
solicitação do MPDFT sobre publicação de resolução específica do Conselho para 
tratar do processo de eleição virtual. A promotora Luísa explica que o objetivo da 
publicação do documento seria esclarecer acerca da excepcionalidade do processo 
considerando o contexto de pandemia. Graziele destaca que a resolução traria um texto 
simples, mas que bastaria para fortalecer o processo de eleição e gerar mais transparência. 
Jairo concordo com Graziele. Fica deliberado que a Comissão de
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Legislação irá estruturar o texto da Resolução em conformidade com os apontamentos da
promotora Luísa. Graziele explica sobre documento que será disponibilizado no site do
CDCA para orientar as instituições sobre a o processo de votação. A Secretaria Executiva
compartilha o material que será divulgado. Fica aprovado o conteúdo do material que será
divulgado no site do Conselho. O secretário executivo destaca a situação da instituição
Transforme, que se candidatou como instituição de pesquisa e assessoramento. Segundo ele, a
Comlegis identificou, a partir da leitura de seu estatuto, que a instituição também realiza
atendimento direto. Graziele apresenta o posicionamento da Comissão da Legislação,
favorável à habilitação da entidade em questão como instituição eleitora. A sugestão é
aprovada pelo pleno. Graziele sugere que seja formado grupo de trabalho ou comissão
específica para avaliação do Regimento Interno do Conselho. Milda sugere que esse trabalho
seja realizado no âmbito da Comissão de Legislação, conforme historicamente realizado no
CDCA. Graziele sugere, então, que seja encaminhado o tema da revisão do Regimento
Interno para a Comissão de Legislação. A proposta é aprovada. Item 4.2 Comissão de Seleção
Edital de Chamamento Público nº 2/2020 - Edital Egressos: O Conselho decide que a
Comissão Especial de Seleção do Edital nº 2/2020 será composta pelos seguintes
conselheiros: I - governamentais: Demontiê Alves Batista Filho, Graziele Nogueira e Priscila
Pinato Mattoso; II - da sociedade civil: Francisco Rodrigues Correa, Patrícia Andrade
Santiago Silva Mello e Paulo Henrique Pereira Farias. O Conselho delibera, ainda, que o
primeiro suplente das representações assumirá também a suplência na Comissão. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h55 e eu, Barbara Neri Almeida de Oliveira,
lavrei a presente ata, que vai assinada pelo presidente do Conselho dos Direitos da Criança e
do Adolescente. CORACY COELHO CHAVANTE, Presidente do Conselho.

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 

EXTRATO DA ATA DE INSTALAÇÃO DA CENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, REALIZADA EM 10/12/2020

CNPJ 00.082.024/0001-37 NIRE 53 3 00001715
Às quinze horas do dia dez de dezembro do ano de 2020, na sede social da Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, situada no Centro de Gestão Águas
Emendadas, Av. Sibipiruna, Lotes 13, 15, 17, 19 e 21 - Águas Claras, Brasília – DF, de
modo virtual, realizou-se a 115ª Assembleia Geral Extraordinária-AGE dos Acionistas da
CAESB, na forma preconizada pela Lei das Sociedades por Ações. Preliminarmente à
verificação dos procedimentos regulamentares afetos à instalação da Assembleia Geral,
foi procedida a averiguação do quórum necessário à realização da mesma, constatando-se
o comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme identificados adiante:
DISTRITO FEDERAL, representado pelo Procurador do Distrito Federal, Dr. MARLON
TOMAZETTE; COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP,
representada pelo seu Procurador, Dr. OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR;
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP,
representada pelo seu Procurador, Dr. EDGARD ANTÔNIO LEMOS ALVES; e
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA – SAB, representada pelo seu
Procurador, Adm. RENE FERREIRA. Registra-se que participaram da sessão como
convidados os Srs. DANIEL BELTRÃO DE ROSSITER CORRÊA – Presidente da Caesb
e Dr. RAFAEL DE SÁ OLIVEIRA – Assessor de Governança, Risco e Conformidade da
Caesb. Declarado aberto os trabalhos, o representante do acionista Distrito Federal – Dr.
MARLON TOMAZETTE, na qualidade de Presidente da Sessão, convidou o Assessor
Rafael de Sá Oliveira para secretariar os trabalhos desta assembleia, que prontamente
aceitou. Em seguida, o Sr. Presidente passou a tratar da matéria constante da ordem dia: I
– Eleição/recondução de Conselheiros de Administração e eleição de novo membro para o
Conselho Fiscal da Companhia, conforme indicações realizadas pelo Excelentíssimo
Senhor Governador do Distrito Federal, nos termos do Ofício nº 359/2020 - GAG/GAB
(48851750), constante do Processo SEI nº 00040-00025450/2020-18; do Ofício nº
367/2020 - GAG/GAB (49389555), constante do Processo SEI nº 00010-00002457/2020-
73; e do Ofício nº 386/2020 - GAG/GAB (51469011), constante do Processo SEI nº
00092-00000648/2020-56. Na oportunidade, o Procurador do Distrito Federal apresentou
seu voto lavrado nos seguintes termos: “INTERESSADO: COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DE BRASÍLIA - CAESB ASSUNTO: Assembleia Geral
Extraordinária. Cuida-se de Assembleia-Geral Extraordinária da CAESB, a ser realizada
na sede da companhia no dia 10/12/2020 às 15:00, por meio digital, para
Eleição/recondução de Conselheiros de Administração e eleição de novo membro para o
Conselho Fiscal da Companhia. A respeito do Conselho de Administração, o voto do
Distrito Federal é no sentido da eleição, conforme Ofício Nº 386/2020 - GAG/GAB, dos
seguintes nomes: LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA (Presidente), DANIEL
BELTRÃO DE ROSSITER CORRÊA (Presidente Substituto), ANA PAULA CARDOSO
DA SILVA (Conselheira), WILSON MARRA JUNIOR (Conselheiro), GUILHERME
NERY DA FONSECA (Conselheiro) RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES
(Conselheiro), JOÃO PAULO AMARAL RODRIGUES (Conselheiro Independente).
Também deve ser eleita Fabiana Di Lúcia da Silva Peixoto (49389414) para integrar o 
Conselho de Administração da referida Companhia, na condição de membro titular do 
referido Conselho, nos termos do ofício Nº 367/2020 - GAG/GAB. Ressalte-se que 
devem ser observados todos os demais dispositivos da Lei n.º 6.404/76, da Lei n. 
13.303/2016, do Decreto 37.967/2017 e do Estatuto da Companhia

quanto à indicação, nomeação, posse e exercício dos integrantes do Conselho de
Administração dessa Empresa. Anote-se a necessidade de observância, também, da
Súmula Vinculante n.º 013 do Supremo Tribunal Federal. Cumpre registrar, ainda, que
houve manifestação favorável do Comitê de Elegibilidade Estatutário, como decidido na
ata da décima oitava reunião ordinária do Comitê de Elegibilidade da Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Para o Conselho Fiscal, o voto do Distrito
Federal é no sentido da eleição de Adriana Barbosa Rocha de Faria para integrar o
referido Fiscal da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb, em
substituição a Juliano Pasqual, nos termos do ofício Nº 359/2020 - GAG/GAB. Devem ser
observados também os requisitos legais e estatutários para o cargo. Também houve
manifestação favorável do Comitê de Elegibilidade Estatutário, como decidido na ata da
décima sétima reunião ordinária do Comitê de Elegibilidade da Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Esse é o voto do Distrito Federal. Brasília, 3
de dezembro de 2020. SARAH GUIMARÃES DE MATOS Procuradora-Geral do Distrito
Federal em exercício”. Na sequência, o Sr. Presidente destacou a manifestação emanada
pelo Comitê de Elegibilidade da Caesb, nos termos registrados na Ata da 17ª Reunião
Ordinária, realizada em 01/11/2020, e nas Atas das 18ª e 19ª Reuniões Ordinárias,
realizadas em 01/12/2020, o “...Comitê de Elegibilidade se posiciona pela conformidade
do processo de indicação, no que se refere ao preenchimento dos requisitos mínimos e
inexistência de vedações, haja vista não terem sido observados óbices à eleição ...”. Neste
sentido, submetida à discussão, as proposições foram votadas e aprovadas por
unanimidade pelos Senhores Acionistas, resultando eleita a Sra. Fabiana Di Lucia da Silva
Peixoto - membro titular; e reeleitos os Srs. Luiz Gustavo Barreira Muglia - membro
independente e Presidente do Conselho; Daniel Beltrão de Rossiter Corrêa - membro
titular e Presidente Substituto; Ana Paula Cardoso da Silva - membro titular; Wilson
Marra Junior - membro titular; Guilherme Nery da Fonseca - membro titular; Ricardo
Alexandre Rodrigues Peres - membro titular; João Paulo Amaral Rodrigues - membro
titular independente para compor o Conselho de Administração da Companhia. Registra-
se ainda que os Conselheiros ora eleito/reconduzidos para compor o Conselho de
Administração cumprirão mandato, unificado de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 13,
inciso VI, da Lei 13.303/2016 – “Lei das Estatais”, e que se iniciará em 04 de janeiro de
2021 e se encerrará em 04 de janeiro de 2023. E, eleita para compor na qualidade de
membro titular do Conselho Fiscal da Caesb, a Sra. Adriana Barbosa Rocha de Faria, em
substituição ao Conselheiro Sr. Juliano Pasqual. Registra-se ainda que a Conselheira eleita
para compor o Conselho Fiscal da Companhia, complementará mandato de 2 (dois) anos,
a encerrar-se em abril de 2021. Em seguida, não havendo outro assunto a tratar, o Sr.
Presidente declarou encerrada sessão, da qual para constar, eu (RAFAEL DE SÁ
OLIVEIRA), lavrei e subscrevo a presente ata que, lida e aprovada, vai devidamente
assinada pelos Senhores Acionistas. (a) MARLON TOMAZETTE - DISTRITO
FEDERAL, OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR - TERRACAP, EDGARD
ANTÔNIO LEMOS ALVES - NOVACAP, RENE FERREIRA - SAB E RAFAEL DE
SÁ OLIVEIRA - SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATO DA ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17/12/2020
CNPJ 00.082.024/0001-37 NIRE – 53 3 0000 1715

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, na sede social da
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal-CAESB, realizou-se 52ª
Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, sob a presidência
do Conselheiro LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA. Presentes os Conselheiros:
ANA PAULA CARDOSO DA SILVA, GUILHERME NERY DA FONSECA COELHO,
JOÃO PAULO AMARAL RODRIGUES, RICARDO ALEXANDRE R. PERES e
WILSON MARRA JUNIOR. Registra-se para constar a ausência do Conselheiro
DANIEL BELTRÃO DE ROSSITER CORRÊA, e a presença do Sr. Rafael de Sá Oliveira
- Assessor de Governança, Risco e Conformidade. Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente
passou a tratar do assunto objeto da ordem do dia: “Recondução dos membros da Diretoria
Colegiada da Caesb, conforme inciso II do Art. 142 da Lei Federal nº 6.404/76, para
mandato referente ao biênio 2021-2023”, nos termos da indicação proferida pela
Excelentíssimo Governador do Distrito Federal. Na oportunidade, incumbido das
responsabilidades próprias do Conselho de Administração, e na forma do inciso II, do Art.
36, do Estatuto Social, o Sr. Presidente submeteu aos seus pares o teor do Ofício SEI-GDF
Nº 385/2020 – GAG/GAB, constante do Processo SEI nº 000092-00000648/2020-56,
datado de 08 de setembro de 2020, subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Governador do
Distrito Federal, Ibaneis Rocha, transcrito a seguir: ASSUNTO: Indicação. Diretoria.
Caesb. Senhor Presidente, Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a V.Sa. a fim de
tratar da composição da Diretoria Colegiada da Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal - Caesb. A esse respeito, apresento a seguinte relação de indicados, a fim
de que sejam reconduzidos como membros da referida Diretoria: Nome Cargo DANIEL
BELTRÃO DE ROSSITER CORRÊA Presidente; CARLOS EDUARDO BORGES
PEREIRA Diretor de Operação e Manutenção; ROBERTA ALVES ZANATTA Diretora
de Suporte ao Negócio; VIRGÍLIO DE MELO PERES Diretor de Engenharia; PEDRO
CARDOSO SANTANA FILHO Diretor Financeiro e Comercial; e HAROLDO TOTI
Diretor de Regulação; Certo de contar com sua atenção, aproveito o ensejo para
manifestar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, IBANEIS ROCHA
Governador.” Na sequência, após esclarecimentos pertinentes, e acolhendo o teor do
mencionado Ofício, o Sr. Presidente destacou a manifestação favorável do Comitê de
Elegibilidade da Caesb, nos termos registrados na Ata da 20ª Reunião Ordinária, realizada
em 01/12/2020, o “...Comitê de Elegibilidade se posiciona pela conformidade do processo
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