
SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 245, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020
A SUBSECRETÁRIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 7º, da Portaria nº 708, de 03 de julho de 2018, publicado no DODF nº
125, de 04 de julho de 2018 e republicada no DODF nº 149, de 07 de agosto de 2018:
Considerando a publicação da ORDEM DE SERVIÇO Nº 163 de 18 de agosto de 2020,
no DODF nº Nº 159, em 21 de agosto de 2020 página 15, ato que instituiu o Grupo de
Trabalho (GT) para a elaboração da Política Distrital de Alimentação e Nutrição no
âmbito da SES/DF, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 03 (três) meses o Grupo de Trabalho (GT) para a elaboração da
Política Distrital de Alimentação e Nutrição no âmbito da SES/DF, conforme Art. 7° da
referida Ordem de Serviço.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ARILENE DE SOUZA LUIS

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

PORTARIA Nº 908, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo artigo 114, do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 34.320,
de 26 de abril de 2013, publicado no DODF nº 87, de 29 de abril de 2013, pag. 2, e,
delegadas pelo art. 1º, incisos XVI, XVII, XVIII e XXII, da Portaria nº 141, de 05 de julho
de 2019, publicada no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, pag. 12, bem como o
contido no artigo 3º e o anexo III, do Decreto nº 39.807, de 06 de maio de 2019, e no art.
211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo para a Comissão de Processo Disciplinar,
reinstaurada pela Portaria nº 686, de 26 de outubro de 2020, publicada no DODF nº 205,
de 28 de outubro de 2020, concluir os trabalhos de apuração dos fatos constantes do
processo nº 00417-00011575/2019-91, e apresentar relatório conclusivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO

PORTARIA Nº 909, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo artigo 114, do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 34.320,
de 26 de abril de 2013, publicado no DODF nº 87, de 29 de abril de 2013, pag. 2, e,
delegadas pelo art. 1º, incisos XVI, XVII, XVIII e XXII, da Portaria nº 141, de 05 de julho
de 2019, publicada no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, pag. 12, bem como o
contido no artigo 3º e o anexo III, do Decreto nº 39.807, de 06 de maio de 2019, e no art.
211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo para a Comissão de Processo Disciplinar,
reinstaurada pela Portaria nº 687, de 26 de outubro de 2020, publicada no DODF nº 205,
de 28 de outubro de 2020, concluir os trabalhos de apuração dos fatos constantes do
processo nº 00400-00025658/2019-67, e apresentar relatório conclusivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO

PORTARIA Nº 910, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo artigo 114, do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 34.320,
de 26 de abril de 2013, publicado no DODF nº 87, de 29 de abril de 2013, pag. 2, e,
delegadas pelo art. 1º, incisos XVI, XVII, XVIII e XXII, da Portaria nº 141, de 05 de julho
de 2019, publicada no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, pag. 12, bem como o
contido no artigo 3º e o anexo III, do Decreto nº 39.807, de 06 de maio de 2019, e no art.
211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo para a Comissão de Processo Disciplinar,
reinstaurada pela Portaria nº 685, de 26 de outubro de 2020, publicada no DODF nº 205,
de 28 de outubro de 2020, concluir os trabalhos de apuração dos fatos constantes do
processo nº 00417-00046043/2018-69, e apresentar relatório conclusivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO

CONSELHO DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 
ATA DA 308ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, por videoconferência,
às 9 horas e 18 minutos, verificado o quórum regimental, deu-se a abertura oficial da 308ª
Reunião Plenária Ordinária 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: Claudia Maya,
representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal;
Eduardo Chaves da Silva, representante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do
Distrito Federal (IA); Graziele Nogueira, representante do Gabinete do Governador;
Grazielle Soares Mariano, representante da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito
Federal; Júlia Galiza de Oliveira, representante da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania do Distrito Federal (DH); Mirella Ximenes, representante da Secretaria de
Estado de Cultura do Distrito Federal do Distrito Federal; Paulo Dubois, representante da
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal; Priscila Pinato Mattoso,
representante da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; Sérgio de Oliveira
Souza, representante da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; Simone
Borges Nascimento, representante da Secretaria de Estado de Segurança Pública 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; Edson Ferreira Campos, representante da instituição Obras Sociais Centro
Espírita Irmão Áureo; 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
Particulares de Ensino do Distrito Federal; Karina Aparecida Figueiredo, representante do
Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes; Lauro Moreira
Saldanha da Silva, representante do Centro Comunitário da Criança; Lucia de Fátima de
Sá Freitas Crispim, representante da Associação Brasileira de Assistência às Famílias de
Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias; Milda Lourdes Pala Moraes, representante
do Instituto Claudio 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) Fizeram parte da reunião também: Luisa de
Marillac Passos e Rosana Viegas e Carvalho, representantes do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios – MPDFT; Ana Carla Nunes, da Ungef/Sejus; Giovanna
Ribeiro de Abreu, da Ungef/Sejus; Marianna Arake e Susana Cecilia Lavarello Mintegui,
da Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes; Sarah Silva da Rocha
Oliveira, do Comitê Consultivo de Adolescentes do CDCA/DF; 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; Diely de Castro Silva, da SECDCA; e Luciane Laurindo Martins, da
SECDCA; Keka Bagno, conselheira tutelar; Ariceya Albuquerque; Dalvanis Rosa de
Souza Marques; Rodrigo Moreira; Andréa De Souza Euzébio; Tatiana Corrêa; Julia
Salvagni; Adriana Camelo Nunes, da Casa Azul Felipe Augusto; Ana Cristina de Souza
Machado, do Sinpro/DF; Ana Cristina Matos, do Instituto Promocional Madalena Caputo;
Ana Lúcia da Silva, da Associação Positiva de Brasília; Claudia Farias Cardoso de Britto,
da Transforme; Daise Lourenço Moises, da Assistência Social Casa Azul; Elcielma dos
Santos Nascimento, do Instituto Reciclando Sons; Filipy Henrique Bonfim Andrade, da
Núcleo de Gerenciamento de Projetos para Empresas Juniores - [N]GPjr; Gabriella
Ferreira Martins Godoy, da Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares –
IECAP; Getúlio Silva, da Casa de Cultura e Educação Permanente de São Sebastião; Ilário
Ferreira da Silva, do Instituto Meninos do Pôr do Sol; Ir. Ana Cristina Matos, do Instituto
Promocional Madalena Caputo; Ir. Solange Alice Cardozo, da Congregação São João
Batista; Ivone Gazola, do Projeto Assistencial Sementes de Esperança – PASES; Joelma
Oliveira Bonfim, do Instituto Futuro e Ação; José Adilson Ferreira Brandão, da Rede
Solidária Juntos Faremos Mais; Juliana Miranda Damasceno Monteiro, do Aconchego -
Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária; Katy Leal Serra, do Instituto
Aprender; Maria Aparecida Pires das Flores, do Evolução; Maria Ribas de Lima, da
APEBM; Mirian Aparecida de Sousa, da Associação Nairim; Mônica Fernandes de Souza
Faria, da Associação Mãos Amigas – Amas; Padre Ricardo Testa, da Instituto Leonardo
Murialdo; Rachel Forattini Altino Machado, da Instituto Latino-Americano de Educação
para a Segurança – Ilaes; Renata de Melo Monteiro e Silva, do Instituto Entre Nós
Tecnologias Sociais; Ruth De Araújo Alves, da Instituto Promocional Madalena Caputo;
Rogério Barbosa de Almeida , do Ser Criança; Solange Alice Cardozo, da Congregação
São João Batista; Valesca Leão, do Sinpro/DF; Vander de Sousa Varela, do Instituto
Bombeiros de Responsabilidade Social – Ibres; Vânia Fonseca Rodrigues, do Projeto Vida
Padre Gailhac; Wesliane Soares Nunes, da Instituto Comunidade- ICEC; Cláudio Coelho
de Oliveira, da Instituto Claudio Coelho de Tae-Kwon Do - ONG Fazer Valer; Gláucia de
Oliveira Lima, do Instituto Claudio Coelho de Tae-Kwon Do - ONG Fazer Valer;
Jaqueline de Alencar Araújo de Oliveira, do Instituto Doando Vida por Rafa e Clara;
Getúlio Francisco Silva, do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes,
Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal. O presidente do CDCA, Coracy Chavante,
abre para leitura a pauta da reunião e questiona o pleno sobre a inclusão de novos itens. O
Conselho, então, delibera pela inclusão dos seguintes pontos: Projeto de Lei nº 1.738/17,
do deputado Delmasso, por sugestão do presidente; Projeto de Lei nº 372/2019, que trata
da questão do porte de armas de fogo para agentes socioeducativos, por sugestão do
presidente, Regulamentação Lei Federal nº 13.935, que trata da atuação dos profissionais
de psicologia e de serviço social nas escolas, por sugestão da conselheira Karina; bloqueio
de repasses à instituição Casa Azul Felipe Augusto; por sugestão de Daise; e projeto de
Lei Orçamentária 2021, Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA 2021, por
sugestão do conselheiro Jairo. Passa-se, então, à deliberação da pauta. Item 1. Aprovação
das atas da 307ª Reunião Plenária Ordinária e da 62ª Reunião Plenária Extraordinária do
CDCA/DF: O Conselho delibera por aprovar a ata da 307ª Reunião Plenária Ordinária
disponibilizada para leitura pela Secretaria Executiva e decide que a aprovação da ata da
62ª Reunião Plenária Extraordinária será pauta de sua próxima
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reunião extraordinária. Item 2. Informes da Presidência: O presidente do Conselho faz

suas saudações aos presentes e discorre sobre o retorno positivo que recebeu à respeito do

Edital de Chamamento Público nº 2/2020, lançado para atender adolescentes egressos do

Sistema Socioeducativo. O presidente destaca, ainda, que participará de atividade com o

convite do Itaú, no dia 29 de outubro, representando o CDCA. Item 3. Informes da

Secretaria Executiva: O secretário executivo cumprimenta os presentes e expressa que

houve avanços nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Executiva - SECDCA e que a

Secretaria acompanhou uma enorme quantidade de reuniões no último mês. Rokmenglhe

propõe a inclusão de novos itens na pauta da reunião em andamento, temas encaminhados

pelo Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente -

CAFDCA, quais sejam, a retificação do Edital de Captação do CDCA/DF nº 18/2018 e a

definição sobre a Comissão de Seleção do Edital de Seleção nº 2/2020. O Conselho, então,

acata a inclusão dos novos itens de pauta. Item 4.1. Eleição da Sociedade Civil: A

conselheira Graziele, representante da Comissão de Legislação - Comlegis, informa que

todo o processo eleitoral tem sido atentamente acompanhado pela Comlegis. A

conselheira informa que o sistema virtual definido para a votação é seguro e já foi

devidamente testado. O sistema, segundo ela, permite o controle dos votos de maneira

sigilosa. Graziele informa que a Comlegis procedeu com a análise das habilitações das

instituições participantes de acordo com as definições do edital que regra o processo. Ela

informa que, dessa forma, as instituições que cumpriam os requisitos foram habilitadas e

que as instituições inabilitadas serão devidamente notificadas. A conselheira destaca que a

Comlegis possui membros que concorrem no processo, mas que houve entendimento de

que a questão eleitoral é atribuição da comissão e que os processos envolvendo membros

participantes foram devidamente distribuídos. Graziele destaca que a Comlegis decidiu

pela realização de processo eleitoral em formato on-line. O conselheiro Jairo destaca que

essa decisão não foi consenso na Comissão. O secretário executivo apresenta o sistema de

votação aos conselheiros, destacando a segurança e o sigilo do sistema. Jairo expressa a

dificuldade de se manter o sigilo em um processo virtual e destaca que a eleição do CDCA

deve ser devidamente fiscalizada pelo Ministério Público. O conselheiro sugere, então,

que se faça uma Assembleia em etapas, as primeiras partes envolvendo apresentações e

análise de recursos seriam realizadas virtualmente e a etapa final, de votação, seria feita

presencialmente no espaço do MPDFT conforme prática usual do CDCA. Graziele destaca

que a Comlegis analisou diversos fatores como período para decidir pelo sistema virtual,

como, por exemplo, disponibilidade da equipe técnica da SECDCA, disponibilidade dos

conselheiros, segurança para os envolvidos, considerando o contexto de pandemia, e

segurança da ferramenta. O secretário executivo destaca a possibilidade de auditoria no

sistema online. A promotora Luísa se coloca a disposição para se familiarizar com o

sistema e, assim, proceder com devida fiscalização por parte do Ministério Público.

Rokmenglhe esclarece que o Ministério Público poderá ter acesso ao sistema como

administrador para poder proceder com a fiscalização. Graziele destaca que todas as

inabilitações se deram por não cumprimento do edital ou da legislação vigente e que as

instituições serão notificadas e poderão apresentar recurso. Karina ressalta que o

Regimento Interno do CDCA prevê que as habilitações devem ser apresentadas à Plenária

para apreciação. Graziele responde que que a lista de habilitação com os nomes será

apresentada ao Pleno. Coracy apresenta, então, as duas propostas de encaminhamento

conforme debatido, quais sejam, realização de Assembleia virtual com a votação

presencial, proposta por Jairo, e processo integralmente virtual, proposta da Comlegis.

Francisco apresenta questão de ordem, questionando se o conselheiro Jairo coloca uma

proposta para a Plenária ou só explica o dissenso com a Comlegis A promotora Luísa

destaca que todo o processo precisa ser esclarecido de acordo com o previsto no edital,

não há possibilidade de mudança no processo sem retificação do edital. Milda

concordando com a promotora, ressalta o fato de o processo virtual ter sido previsto em

edital e que o tema foi amplamente discutido na Comissão. Karina solicita apresentação

do cronograma das eleições definido pela Comissão. Graziele e o Secretário Executivo

procedem com a apresentação do cronograma e das entidades habilitadas e inabilitadas.

Jairo ressalta que a Comlegis não se debruçou nas especificidades do cronograma, mas

Rokmenglhe relembra que o cronograma foi devidamente definido pela comissão. Coracy

destaca que há necessidade de definição das especificidades do processo para

complementação dos pontos que não estão dispostos no edital. Karina destaca que talvez

haja necessidade de publicação de termo aditivo. Graziele apresenta detalhes da

ferramenta, como, por exemplo, o limite do tempo de votação, o envio da senha de

votação por e-mail e forma de identificação do usuário. A conselheira explica também

sobre os requisitos observados pela Comlegis para habilitação, destacando estarem todos

estritamente de acordo com o exigido pelo edital. A promotora Luisa destaca que para que

a transparência do processo seja garantida; há necessidade de publicação de edital

complementar com as especificidades do processo. O secretário executivo destaca que há

necessidade de aprovação Plenária para publicação de documento com os detalhes do

processo. Graziele apresenta o cronograma debatido na Comissão que será publicado após

confirmação do Conselho. Francisco destaca que o cronograma poderá ser publicado junto

com a relação de entidades habilitadas. Jairo destaca a complexidade do processo

considerando a quantidade de entidades inabilitadas que consequentemente poderão

apresentar recurso. A promotora Luísa debate sobre a necessidade de prazo recursal antes

da Assembleia. Graziele esclarece que há previsão de prazo para envio dos recursos que

finaliza antes da realização da Assembleia. Milda destaca que há a possibilidade das

entidades que não tiverem seus recursos acatados questionarem a decisão na Plenária.

Coracy destaca que essa possibilidade não está prevista no Edital. Graziele e a promotora

Luísa concordam que esse ponto deverá ser publicado entre as informações

complementares ao edital. A Secretaria Executiva apresenta dados atualizados sobre as

habilitações. Milda apresenta proposta de encaminhamento, destaca que o processo é

complexo em função do contexto de pandemia e sugere que seja remetido novamente à

Comlegis para construção do documento complementar a ser publicado. A conselheira

sugere, ainda, a participação do Ministério Público na reunião da Comissão, de modo que

seja garantida a legitimidade do processo. A promotora Luísa entende que a Comissão

deve se debruçar sobre toda a legislação relativa ao processo eleitoral para que seja

garantida a transparência e legitimidade do processo. A promotora sugere que talvez seja

necessária a retificação da Resolução Normativa nº 70, Regimento Interno do CDCA, a

retificação do edital da eleição e a convocação de Plenária Extraordinária para definição

desses pontos. Coracy destaca que essa definição é papel da Plenária e relembra que

anteriormente ficou decidido em pleno que a Comissão construiria os pontos específicos

que seriam apreciados pela Plenária. O presidente destaca que o debate em Plenária sobre

essas definições promove a transparência e a participação no processo e ressalta sobre a

possibilidade de plenária extraordinária. Rokmenglhe esclarece sobre os casos de

entidades inabilitadas que poderão interpor recurso e relembra sobre a necessidade de

definição final sobre o formato e o cronograma da Assembleia. O secretário lembra ainda

sobre as diferenças entre a participação de entidades eleitoras e candidatas. Coracy

ressalta questionamento a respeito da proposta de cronograma construído pela Comissão.

Graziele apresenta o cronograma do processo construído pela Comlegis e ressalta os

pontos que deverão ser revistos, por exemplo, o que diz respeito às previsões da

Resolução Normativa nº 70 do CDCA/DF que não se aplicam em contexto de isolamento

social. A conselheira ressalta que todas as decisões deverão ser devidamente publicizadas.

Destaca ainda que a definição sobre as instituições habilitadas se dará após a fase

recursal. Patrícia destaca a importância de definição do cronograma e do formato da

votação. O Conselho, então, delibera por aprovar a realização da Assembleia em formato

virtual, conforme proposta da Comlegis. Caio sugere que haja convocação de reunião

plenária extraordinária para definição das especificidades do processo. Graziele sugere

convocação a plenária extraordinária tenha pauta única: apreciação do documento

complementar. Jairo, Coracy e Valdemar expressam sua discordância em relação ao

formato virtual para o processo eleitoral. Patrícia apresenta novamente a proposta de

cronograma construído pela Comissão e destaca que houve um problema com a sua

sistematização para apresentação ao pleno, mas que o documento foi devidamente

elaborado. Graziele sugere que o cronograma e os demais detalhes sejam novamente

debatidos em reunião da Comissão, com a participação do MPDFT, e que as definições

sejam apresentadas em plenária específica. A promotora Luísa destaca que há necessidade

de revisão de toda a normativa envolvida no processo pela Comissão e acredita que não

há condições para aprovação do cronograma na plenária em andamento sem que haja

compatibilização com a normativa vigente. Assim, por unanimidade, conforme proposta

de Graziele, o Conselho delibera que o processo será remetido para a Comissão de

Legislação para definição e sistematização das especificidades Assembleia de eleição. A

reunião contará com a participação do MPDFT, para posterior aprovação em plenária

extraordinária específica. A plenária extraordinária terá, portanto, pauta única, qual seja, e

foi agendada para o dia 3 de novembro de 2020. Rokmenglhe apresenta ao Conselho a

planilha de habilitação das entidades. Coracy destaca que é preciso que haja a

identificação das instituições que fazem parte da planilha e todos concordam. Graziele

destaca que as análises dos casos foram realizadas de maneira democrática e impessoal

pelos membros da Comissão. Jairo expressa sua discordância em relação à forma de

avaliação das habilitações. Graziele destaca que será garantida a fala dos conselheiros

sobre possíveis discordâncias. Milda expressa que o que está sendo apresentado é

encaminhamento da Comissão e sugere que Graziele apresente a situação com os

argumentos para inabilitação antes que os demais conselheiros se manifestem sobre

possíveis discordâncias. Patrícia destaca que a Comissão construiu uma metodologia de

análise com base nos critérios do edital. A Comissão inabilitou os conselhos de classe

considerando que são consideradas autarquias federais, órgão de outra esfera

governamental, e que, segundo o edital, não poderiam ser habilitadas. Graziele destaca

que os critérios da Comissão podem ser questionados pelo pleno. Coracy ressalta que o

critério utilizado pela Comissão para inabilitar os conselhos de classe diz respeito a uma

interpretação e relembra que outros conselhos de direito apresentam, em sua composição,

membros desses órgãos. considerados inabilitados pela Comissão. Graziele sugere

apresentação de todos os casos. A promotora Luisa questiona se o edital define a

finalidade do recurso. Milda entende que, para a não apresentação de documentação, não

cabe recurso. Sérgio esclarece sobre a finalidade da fase recursal, que não cabe, nesse

momento, o envio de documentação não apresentada previamente. Cláudia Maya destaca

que a fase recursal é uma oportunidade para as entidades que não puderam atender a todos

os pontos do edital até o momento da inscrição. Graziele destaca que, para algumas

entidades, a documentação foi apresentada, mas de maneira inadequada, por exemplo,

sem o correto registro em cartório. Ou seja, houve falha na forma da apresentação, mas a

instituição cumpriu com a natureza do documento. Sérgio destaca que o entendimento

correto dos processos é que a entidade deve apresentar a documentação no prazo

estabelecido. Segundo ele, recurso não tem a finalidade de complementar a documentação
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não apresentada no prazo correto. Valdemar destaca que não é momento para discussão

sobre recursos, sem análise dos casos concretos. Sérgio concorda com Valdemar e destaca

que essa discussão não deveria ser feita nesse espaço. Francisco concorda com

posicionamento de Sérgio, para ele os prazos são definidos no edital e os recursos não têm

finalidade de complementação documental. O secretário executivo lembra que a análise

dos recursos será feita pela Assembleia e destaca que os motivos que levaram à Comissão

a considerar o envio de documentação complementar na fase recursal dizem respeito a

problemas técnicos enfrentados pelas instituições e que seria uma forma de garantir a

participação. De toda forma, o secretário considera importante os esclarecimentos trazidos

pelos demais participantes a respeito da natureza dos recursos. Graziele e Patrícia

entendem que a ideia da Comissão foi garantir o processo participativo, e que

consideraram que as instituições enfrentaram problemas de ordem material. Jairo se

coloca impedido de debater o tema considerando que a sua própria instituição se encontra

nessa situação. A promotora Luísa traz para discussão a Lei nº 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. Alceu esclarece sobre a diferença entre ata de posse dos dirigentes e ata de

eleição dos dirigentes. Graziele afirma que a definição acerca da aceitação dos

documentos pode ser realizada pela Plenária. Francisco discorre sobre a importância de

definição sobre a diferença entre data de fundação da OSC e data de alteração estatutária

para fins de habilitação. Jairo acredita que a OSC poderá se utilizar a Lei nº 14.030 na fase

recursal e que não vem ao caso o Conselho partir do princípio de que a instituição usou

dessa justificativa para não apresentar a documentação da maneira exigida. Milda

discorda, a conselheira acredita que a legislação em vigor deve ser utilizada para analisar

os casos. Graziele acredita que como o critério jurídico foi apresentado ao Conselho, é

possível realizar a reanálise dos casos que se enquadram na referida legislação para fins de

habilitação. Francisco acredita que não cabe às instituições o encaminhamento de recurso

para apresentar legislação sobre a qual o Conselho já tem conhecimento. A promotora

Luísa ressalta que não são todas as entidades que se enquadram na Lei nº 14.030 e informa

que, para que a legislação seja aplicável, os mandatos das diretorias devem ter vencido

durante o período da pandemia. O Conselho, então, decide por analisar novamente os

casos de inabilitação considerando a legislação em questão. Milda e Graziele trazem ao

debate os diferentes casos envolvendo não entrega de documentação. Há casos de

instituições que não enviaram determinados documentos e casos de instituições que

enviaram toda a documentação, mas que foram identificadas divergências de informações

nos documentos apresentados. Coracy destaca que o Conselho deve deliberar sobre a

possibilidade de envio de nova documentação, mas que não é possível diferenciar as

situações daqueles que apresentaram a documentação com divergências e daqueles que

não enviaram a documentação. Francisco concorda com Coracy, acredita que todas essas

instituições se enquadram na mesma situação de documentação incompleta, para ele é

possível que as instituições que enviaram a documentação com divergência tenham

enfrentado problemas de ordem material para no envio. Cláudio se manifesta sobre a

documentação apresentada por sua instituição, explica que há coerência entre a ata

apresentada e o estatuto da instituição. Graziele esclarece as situações de recurso serão

analisadas. Gláucia solicita esclarecimento sobre a situação de inabilitação da Associação

Positiva de Brasília; O documento da Comissão aponta que não foi apresentada a

composição completa da diretoria da OSC; Gláucia esclarece que foi apresentada toda a

composição da diretoria. Francisco esclarece que a instituição apresentou ata de posse e

não ata de eleição. A promotora Luísa esclarece que o edital exige ata de eleição e que o

documento de posse não apresenta o tempo do mandato da diretoria. Gláucia esclarece que

a sua instituição apresentou documento de posse por orientação do cartório e que

aguardará a fase recursal para questionar a decisão. Jairo discorre sobre caso de entidade

analisado pela Comlegis que teve registro provisório concedido pelo CDCA. Ele explica

que a Comissão identificou que a instituição não prevê atendimento à crianças e

adolescentes em seu estatuto e destaca que se posicionou contrário à sua habilitação.

Francisco acredita que o problema apresentado não configura critério para inabilitação.

Graziele explica que não houve inabilitação pela Comlegis mas que o tema foi destacado

para discussão e encaminhamento para a Comissão de Políticas Públicas - Compp.

Francisco explica que cabe à Compp reanalisar a situação da instituição para possível

suspensão da concessão de registro e, se for o caso, posterior inabilitação. A promotora

Luísa sugere que o Conselho encontre encaminhamento que preserve a natureza do CDCA

e que o caso deve ser esclarecido. O Conselho delibera por encaminhar o caso à Diretoria

de Cadastro e Registro do CDCA - Dicar, para análise técnica, e posterior

encaminhamento à Compp. Patrícia discorre sobre os casos de inabilitação dos conselhos

de classe. A conselheira explica que a Comlegis se baseou na definição legal que os

enquadra como autarquias federais e que, portanto, não estão compatíveis com o edital. A

promotora Rosana esclarece que o Supremo Tribunal Federal entende pela natureza

autárquica desses conselhos considerando que possuem poder de polícia, de fiscalização.

Segundo ela, esses conselhos existem para regulamentar as profissões liberais, ou seja,

elas possuem atuação distinta daquela dos órgãos governamentais e são consideradas

autarquias apenas para garantir seu poder de fiscalização. A promotora destaca, ainda, que

os órgãos governamentais não têm influência nas eleições desses conselhos e esclarece

que há prestação de contas por parte desses conselhos, mas que isso não os enquadra como

órgãos de natureza governamental.

Para a promotora, não há dúvidas de que esses conselhos espelham a sociedade civil. A

promotora Luísa discorre sobre a importância da composição democrática do CDCA, com

equilíbrio entre a composição do governo e da sociedade civil. Por isso, segundo ela, é

importante que seja observada a natureza da atuação dos conselhos de classe. A promotora

acredita que a inabilitação desses conselhos seria um erro e destaca que outros conselhos

de direito no país possuem esse tipo de instituição em sua composição. A promotora

acredita que a garantia da participação dos conselhos de classe no CDCA está de acordo

com a manutenção da participação democrática. Jairo concorda com a fala da promotora

Luísa. Para ele a inabilitação dos conselhos de classe seria um equívoco. Milda destaca

que, pelo edital, para concorrer, a entidade de classe deve ter atuação com crianças e

adolescentes. A promotora Rosana esclarece que essa regra diz respeito à atuação dos

profissionais que atuam nos conselhos de classe, ou seja, os profissionais daquela classe

devem atuar com crianças e adolescentes. A Plenária delibera, então, por habilitar os dois

conselhos de classe inscritos. Jairo destaca que é preciso analisar a situação de instituições

que possuem registro provisório há menos de um ano no CDCA. Graziele esclarece que,

para os casos aprovados, a Comissão partiu do princípio de que foram cumpridos os

requisitos do edital, um ano de funcionamento da OSC e registro no CDCA. A promotora

Rosana ressalta sobre a importância do tempo de atuação da instituição para que seja

resguardado o papel do Conselho. Daise acredita que o edital não está claro quanto ao

tempo de atuação e o tempo de registro junto ao CDCA. A promotora Luísa entende que

para as instituições de atendimento há necessidade de atuação com registro no CDCA há,

pelo menos, um ano. Francisco destaca que é importante analisar a realidade das entidades

e que há morosidade por parte da Administração Pública para regularizar as situações de

registro. Para ele, não se pode ignorar que, culturalmente, essas instituições prestam suas

atividades, mesmo sem registro, devido às urgências sociais. Milda acredita que essa

discussão propicia a participação democrática no Conselho e, para ela, os critérios para

composição do pleno são muito claros no Regimento Interno. A conselheira acredita que

no período de pandemia o Conselho se esforçou para garantir a continuidade das

atividades e discorre sobre o trabalho de concessão de registros provisórios, fruto de

mobilização do CDCA. Segundo ela, muitas OSC's regularizaram sua situação junto ao

Conselho nesse contexto e que, por isso, pode ser problemático estimular a atuação das

instituições de forma regularizada e, ao mesmo tempo, restringir sua participação no

pleito. Daise e Milda concordam que não existe dispositivo que impeça a participação de

entidades com menos de um ano de registro e que isso pode resultar em impugnação do

edital. Milda relembra que o Conselho já teve sua atuação limitada no passado por conta

de processos oriundos de situações semelhantes. Patrícia destaca que a Comissão teve

ampla discussão sobre o tema e entende que deva ser levado em consideração o momento

da solicitação de registro pela instituição e não apenas a data de concessão. Jairo acredita

que é preciso se considerar o histórico de exigência nas eleições do CDCA. A promotora

Rosana solicita esclarecimentos a respeito do termo registro regular, previsto no edital, e

sobre as definições de registro excepcional e registro provisório. Francisco acredita que

ambas situações dizem respeito à registro regular e que, para ele, o importante é que seja

discutido se as instituições com menos de um ano de registro ativo poderão participar do

processo. A promotora Rosana questiona a possibilidade de participação no processo por

entidades que possuem apenas registro provisório. Renata de Melo entende que o conceito

de registro regular diz respeito à registro válido e que, portanto, o registro provisório não

seria um impeditivo para participação no processo. Caio entende que a exigência de um

ano de registro válido pode representar um problema, considerando que a concessão de

registro já exige uma análise da atuação da instituição e que o Conselho tem dificuldade

de realizar busca ativa para contribuir no processo de regularização de entidades mais

vulneráveis. A promotora Rosana pontua que é importante que o CDCA esteja alinhado

aos requisitos previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA ao conceder os

registros e destaca sobre a importância da formalização da atuação das instituições.

Coracy expressa que o debate não diz respeito ao tipo de registro, mas sim ao tempo de

regularização das instituições. O presidente entende que é importante que a instituição

tenha certo acúmulo de experiência para compor o CDCA. Para ele, não se trata de excluir

as instituições dos processos do Conselho, mas que para compor o CDCA, como

conselheiro, é importante que a instituição tenha certa experiência e sugere votação

considerando falta de consenso. Francisco acredita que é importante que o conselheiro

representante tenha experiência e não da instituição. Patrícia destaca que muitas

instituições, com anos acumulados de atuação, possuem registro provisório por motivos

alheios à sua vontade, pois tinham entrado com o processo de registro antes da pandemia.

Valdemar entende ser incoerente que se desconsidere o registro provisório tendo em vista

que o documento é concedido pelo próprio Conselho, a partir dos seus critérios. Para ele,

trata-se de situação regular com validade no processo de eleição. Jairo destaca a evolução

no processo de escolha dos conselheiros tutelares de 2019, considerando que foram

reforçadas as regras relativas ao atestado de experiência dos candidatos. O conselheiro

entende que a possibilidade de candidatura na eleição da sociedade civil para entidades

com registro provisório, há menos de um ano, iguala essas entidades àquelas com mais

experiência. Renata entende ser importante avaliar o tempo de tramitação do processo de

registro após solicitação junto ao CDCA pela instituição. O Conselho delibera por aprovar

a proposta da Comlegis e decide, portanto, que para participação no processo eleitoral,

para habilitação da instituição, será exigido um ano de atuação da instituição, contados a

partir da abertura de seu CNPJ. Jairo e Valdemar se manifestam contrários à decisão e
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expressam que deveria ser considerado o critério de um ano de registro no CDCA. O

conselheiro Eduardo se abstém. O Conselho delibera, ainda, por aprovar a listagem das

entidades habilitadas e inabilitadas, conforme proposto pela Comissão de Legislação e

pela publicação do edital com essas informações. Item 4.2 Eleição Comitê Consultivo:

Paulo, coordenador da Comissão de Acompanhamento do Comitê Consultivo de

Adolescentes do CDCA/DF, discorre sobre o processo eleitoral para composição do

Comitê Consultivo. O conselheiro relata que houveram apenas 29 inscrições válidas, das

32 vagas existentes e pondera que a participação no processo não foi ruim considerando o

contexto de pandemia. O conselheiro explica que não houve quorum para deliberar na

reunião da Comissão de Acompanhamento e que, portanto, as questões envolvendo a

eleição estão sendo apresentadas para validação pela Plenária. Paulo explica que não

foram incluídos no processo os adolescentes que fazem parte do sistema socioeducativo e

que seria importante solicitar a indicação desses membros pela Subsecretaria do Sistema

Socioeducativo para que sejam preenchidas as vagas-do Comitê. A indicação seria

importante considerando a dificuldade de abertura de um novo processo de eleição para

preenchimento das vagas. Dito isso, o Conselho delibera por aprovar integralmente as

propostas apresentadas pela Comissão, sendo elas: inclusão de inscrição fora do prazo da

adolescente Ana Vitória Andrade Mascarenhas; inclusão dos adolescentes indicados do

sistema socioeducativo: Geovana Figueiredo Cunha e Naiara Carolina Ferreira Martins;

encerramento do processo com quantitativo de inscritos inferior a 32 adolescentes; e novo

cronograma para o processo eleitoral. Item 4.3. Devolutiva do Grupo de Trabalho para

elaboração de Ato Normativo Setorial e minuta padrão de edital no âmbito do CDCA/DF -

G.T. Ato Normativo: A conselheira Graziele explica que os trabalhos do Grupo estão em

andamento e que está sendo elaborado o texto do ato, a partir de minuta apresentada pela

Sejus. A conselheira explica que estão sendo registradas as particularidades do CDCA e

que uma vez finalizada a elaboração documento, ele será encaminhado para avaliação

pela Sejus e, em seguida, pelo Conselho. A conselheira destaca que será agendada reunião

com a Assessoria Jurídico-Legislativa da Sejus - AJL para que se tenha um

posicionamento da Assessoria a respeito das peculiaridades do CDCA. A conselheira

discorre, ainda, sobre a necessidade de suporte técnico para mapeamento dos processos e

trâmites do CDCA e informa que os trabalhos estão fluindo. O Conselho delibera por

aprovar a prorrogação dos trabalhos do Grupo por mais 30 dias. Item 4.4. Devolutiva do

Grupo de Trabalho para a discussão e proposição de medidas acerca do acolhimento, no

âmbito do Distrito Federal, de adolescentes com problemas associados à dependência ou

ao uso abusivo de álcool e outras drogas: A conselheira Graziele explica que os trabalhos

do G.T. estão em andamento e que foi estabelecida a metodologia das ações, com

reuniões pontuais para escuta dos atores envolvidos no tema. A conselheira relata que já

foi realizada a primeira reunião com escuta dos profissionais da saúde; que o próximo

encontro agendado contará com a presença de conselheiros tutelares e de representantes

da equipe do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte -

PPCAAM e, em seguida, será realizada reunião com profissionais que trabalham com

acolhimento. Segundo ela, os trabalhos do Grupo estão fluindo, o G.T. solicitou a

participação de representantes das diferentes secretarias para que sejam incluídos, nos

debates, dados sobre tanto sobre a execução quanto sobre a gestão das políticas. O

objetivo, segundo ela, é que o G.T. tenha condições de avaliar a demanda de serviços na

área e também a questão da internação compulsória e acredita que terão condições de

elaborar diretrizes para colaborar com a política. O conselheiro Caio destaca explica que o

Grupo será capaz de levantar dados sobre a política. Graziele conclui que a intenção do

Grupo é identificar e levantar dados sobre o serviço de acolhimento, dar visibilidade aos

serviços que estão sendo prestados nas diferentes áreas e, ainda, construir propostas de

direcionamento a partir das demandas levantadas. O Conselho toma conhecimento dos

trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho. Item 4.5 Projeto de Lei nº 1.738/17, do

deputado Delmasso: Coracy esclarece que o projeto de lei pretende alterar a legislação

sobre o funcionamento dos Conselhos Tutelares, de forma a permitir que entidades

religiosas emitam declaração para candidatos ao cargo de conselheiro tutelar. Coracy

destaca que o assunto é pauta antiga na Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF e

que o Conselho precisa se posicionar sobre o tema. Caio e Karina concordam ser

importante o posicionamento do Conselho. Jairo propõem que, caso o PL seja aprovado, o

CDCA proceda com a publicação de resolução recomendando o veto do governador. O

secretário executivo esclarece que, mesmo havendo veto por parte do governador, o

projeto pode caminhar pela Câmara e sugere uma tentativa de interlocução diretamente

com a Casa, encaminhando um ofício. Coracy entende que as ações podem caminhar

paralelamente. Jairo destaca ser importante o levantamento de dados sobre o projeto

proposto pelo deputado Rodrigo Delmasso. O Conselho, então, delibera por enviar ofício

para articulação junto à CLDF e, ainda, pela aprovação de resolução contrária ao projeto

de lei com orientação de veto pelo governador. O Conselho delibera, também, que deverá

ser feito resgate das informações jurídicas sobre o tema para subsidiar ações posteriores.

Item 4.6. Projeto de Lei nº 372/2019 que trata da concessão de porte e arma de fogo para

os agentes socioeducativos do Distrito Federal: Jairo discorre sobre o referido projeto de

lei, aprovado pela CLDF, que permitiria o uso de armas de fogo por agentes do sistema

socioeducativo. O conselheiro destaca que houve amplo debate na sociedade sobre o tema

e que já houve decisão do judiciário a respeito da inconstitucionalidade do projeto de lei.

Jairo propõe aprovação de Resolução recomendando veto do governador. O Conselho

delibera, então, por enviar ofício para articulação junto à CLDF e, ainda, pela aprovação

de resolução contrária ao projeto de lei com orientação de veto pelo governador. O

Conselho delibera, também, que deverá ser feito resgate das informações jurídicas sobre o

tema para subsidiar ações posteriores. Item 4.7. Regulamentação da Lei Federal nº

13.935, de 11 de dezembro de 2019, que trata da atuação dos profissionais de psicologia e

de serviço social nas escolas: Jairo esclarece que em 2019 foi sancionada Lei Federal

sobre a atuação de profissionais de assistência social e psicologia nas escolas. A

legislação prevê prazo de um ano para que os sistemas de ensino se adequem às suas

diretrizes. Jairo propõe que seja publicada resolução do CDCA solicitando providências

para regulamentação e implementação da legislação. Karina e Francisco destacam a

importância de implementação da legislação. Jairo apresenta proposta de resolução e

Rokmenglhe faz sugestão de alteração de redação. Jairo solicita revisão de redação à

SECDCA. O Conselho delibera, então, por aprovar o texto da resolução conforme

apresentado. Item 4.8 Bloqueio de repasses à instituição Casa Azul Felipe Augusto:

Daise, representante da OSC Casa Azul Felipe Augusto, explica que a instituição possui

projeto aprovado junto ao CDCA chamado "Tô com a bola", explica que a conta bancária

do projeto já está aberta, mas que a instituição foi informada, pela Ungef, que os repasses

para o projeto foram paralisados pelo fato das prestações de contas da instituição não

terem sido ainda analisadas plenamente. Ela explica que foi informada que seu processo

foi encaminhado para a AJL e para a Controladoria Setorial de Justiça e que, decidiram,

baseados em parecer de 2009, pelo não pagamento a projetos com prestação de contas

pendentes de análise. Daise destaca que o Marco Regulatório das Organizações da

Sociedade Civil - MROSC aponta que há apenas necessidade de parecer favorável do

gestor da parceria para repasse das parcelas, que é o caso da instituição. Esclarece que

esse não é apenas um problema da Casa Azul, que há 120 processos pendentes de análise

pela Ungef. Daise explica que o antigo secretário executivo da Sejus, em reunião,

apresentou a possibilidade de entrada com recurso administrativo ou processo judicial

pela instituição, mas, que devido à demora dos processos judiciais, a instituição decidiu

que entrará, provavelmente, com recurso administrativo, mas questiona o Conselho sobre

como proceder diante da situação. Ela afirma que a instituição não pode ser prejudicada

por haverem processos de prestação de contas pendentes de análise por parte da

Administração Pública. Coracy destaca que existem três tipos de situação que, no

momento, impedem os repasses para as instituições. A primeira diz respeito à certidão

positiva emitida pela Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de

Interesse Social do MPDFT - PJfeis, assunto já debatido pelo Conselho em outros

espaços, o segundo diz respeito aqueles processos com bloqueio de repasses por motivo

de prestação de contas em tramitação e, por último, o caso dos projetos que tiveram seus

termos de fomento prorrogados por período superior a 180 dias, em consequência do

contexto de pandemia, e que estão sendo questionados pela AJL. O presidente acredita

que o quadro é grave e que há equívoco na condução da situação que inviabiliza o repasse

de recursos para as entidades, anteriormente ao julgamento das contas prestadas. Ele

afirma que a situação agrava a já complicada situação de baixa execução do FDCA. O

presidente propõe agendamento de reunião com a Sejus, por meio de encaminhamento de

ofício, para discussão da situação dos repasses do FDCA, sobre a questão das prestações

de contas e sobre as interpretações da AJL. A reunião contaria com participação do

Ministério Público que já manifestou interesse em participar do debate. O presidente

coloca que, inclusive, o CDCA acaba de ser questionado pela CLDF sobre a baixa

execução do Fundo. Daise afirma que o artigo 67 do MROSC que está sendo

desrespeitado. Jairo discorda das orientações apresentadas à Daise diante da situação,

concorda com o encaminhamento do ofício sugerido por Coracy e sugere pela

implementação de um TAQ (Termo de Ajuste de Conduta) com a participação do CDCA,

da Sejus e do MPDFT para alinhamento sobre a situação. O conselheiro não acredita na

efetividade de se publicar resolução sobre o tema. Renata ressalta que a insegurança dos

gestores para a analisar as contas não pode prejudicar as instituições e que a obrigação da

OSC é apresentar as contas. Ela lembra que o Supremo Tribunal Federal - STF decidiu

sobre a prescrição do dano ao erário no prazo de cinco anos. Ana Carla, da Ungef, destaca

que a Ungef está vinculada ao posicionamento da Controladoria, e que foi formada

comissão permanente de servidores para analisar as contas. Segundo ela, a comissão

permanente está analisando os processos com celeridade, mas não é possível apresentar

uma previsão para finalização dos trabalhos. Daise destaca que há dinheiro captado pela

instituição paralisado e que o FDCA deixa de receber recursos de grandes instituições por

conta da ineficiência de sua execução e acredita ser equivocada a decisão da PGDF sobre

o tema. Daise afirma que a credibilidade do Fundo está sendo questionada. Ana Carla

ressalta que, enquanto equipe técnica, estão vinculados às decisões das demais instâncias

e explica sobre o parecer da PGDF que inviabiliza o prosseguimento dos repasses. Daise

afirma que, em um dos pareceres da Controladoria que serão apresentados, por sua

instituição, ao CDCA, há solicitação dos nomes das pessoas que deram morosidade ao

processo para implementação da ação e que isso pode resultar em processo

administrativo. Francisco questiona se não seria possível solicitar vistas ao processo e

evitar possíveis problemas envolvendo processos judiciais. Ana Carla esclarece que o

parecer da Procuradoria é referente ao caso específico da Casa Azul e explica que, ao

elaborar sua consulta à PGDF, a AJL questionou especificamente se processos com

prestação de contas pendentes seriam sobrestados por esse motivo. A servidora esclarece

sobre os pontos da nota jurídica da PGDF que baseiam o impedimento dos repasses.

Daise destaca que que a PGDF se baseou em decisão do TCU de 2009, anterior ao
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MROSC, e que, segundo ela, não se aplicaria ao caso do CDCA. Ana Carla esclarece que

esse argumento foi, inclusive, utilizado pela Ungef em um de seus pareceres favoráveis ao

repasse. Daise esclarece que o parecer da PGDF dá a entender que a instituição não

apresentou as contas, o que não é verdade. Daise questiona se a Ungef tem possibilidade

de questionar a decisão da PGDF. O presidente destaca que toda a responsabilidade pela

baixa execução do Fundo acaba decaindo sobre o CDCA e que essas dificuldades

enfrentadas pelo Conselho não têm visibilidade. Jairo entende que, como a publicação da

Resolução do CDCA sobre as certidões da PJfeis não teve ainda efeitos práticos, é

necessário que se forme o TAQ para que sejam construídas medidas efetivas para a

solução do problema. Daise ressalta a importância da autonomia das decisões do

Conselho. Adriana, também da Casa Azul, destaca a problemática da demora para o

repasse de projeto que deveria ter sido iniciado no início do ano e que os orçamentos não

são mais compatíveis com a realidade dos preços praticados no mercado. Francisco

destaca que se fossem considerados, para fins de repasse, processos pendentes de

prestação de contas de outras secretarias, o problema seria ainda mais grave. Daise destaca

que sua instituição possui parcerias com outros órgãos e que não tiveram problemas com

prestação de contas, e que, portanto, o CDCA precisa cumprir com as definições do

MROSC e que a prestação de contas só deveria impedir os repasses quando observados

indícios de irregularidade. O Conselho delibera por encaminhar ofício à Sejus acerca da

situação de morosidade nas análises dos processos de prestação de contas das OSC's e,

ainda, por oficiar o MPDFT para que o órgão tome conhecimento da situação e tome

providências sobre o caso. Item 4.9 Projeto de Lei Orçamentária 2021, Orçamento da

Criança e do Adolescente - OCA 2021. Coracy relata que foi convidado para representar o

CDCA em evento com o deputado Fábio Félix sobre Orçamento Público e os Direitos de

Crianças, Adolescentes e Jovens. Jairo questiona se os itens contemplados no OCA 2021

são compatíveis com as prioridades da política para crianças e adolescentes em

conformidade com o ECA. Segundo ele, o orçamento não reflete as prioridades que o

Governo deria observar em relação às ações efetivas para a política. O conselheiro propõe

que o referido orçamento seja debatido em todas as comissões temáticas do CDCA para

deliberação na próxima reunião plenária, considerando que não há comissão temática

específica para debater orçamento. O Conselho delibera por aprovar a proposta

apresentada pelo conselheiro Jairo. Item 4.10 Retificação do Edital de Captação do

CDCA/DF nº 18/2018: Rokmenglhe apresenta ao Conselho deliberação encaminhada pelo

CAFDCA a respeito de retificação do edital nº 18/2018. Francisco que a alteração diz

respeito ao prazo de captação de recursos previsto pelo edital. A Comissão de Seleção do

referido edital e o CAFDCA deliberaram por encaminhar proposta de prorrogação do

referido prazo, desvinculando-o da vigência do Edital, que se encerra em dezembro do

corrente ano. Coracy destaca que já houveram tentativas de retificação de outros editais do

CDCA, que foram encaminhadas à AJL e que estão paradas no trâmite administrativo.

Diely esclarece que, em sua proposta, o CAFDCA sugere que o prazo a ser concedido

para cada projeto deverá ser estabelecido de acordo com a data de emissão do certificado

de captação de recursos e esclarece que, caso aprovada a retificação, os certificados serão

devidamente atualizados. O Conselho aprova a proposta de retificação do edital. Item 4.11

Comissão de Seleção Edital de Chamamento Público nº 2/2020 - Edital Egressos: O

secretário executivo destaca a importância e urgência de formação da comissão de seleção

para o Edital Egressos, considerando o volume de questionamentos das OSC's a respeito

do edital. O Conselho delibera que a definição dos membros da comissão será pauta da

próxima reunião plenária extraordinária do CDCA. Item 4.12. Nota Oficial CAS/DF:

Coracy apresenta, ao pleno, publicação de Nota Oficial do Conselho de Assistência Social

do Distrito Federal - CAS/DF que discute e questiona a criação da Secretaria

Extraordinária da Família do Distrito Federal. Segundo ele, a preocupação principal do

CAS/DF é que existem atribuições importantes da política de Assistência Social, quais

sejam, fortalecimento de vínculos e convivência familiar e comunitária, seriam

apropriadas por essa nova secretaria. O presidente sugere que a nota seja referendada pelo

CDCA. Jairo sugere oficiar o CAS/DF sobre o posicionamento do CDCA. O Conselho

delibera por aprovar as duas propostas. Item 4.13. Publicação da Sejus sobre o Edital de

Seleção nº 01/2020: Coracy traz para discussão pela Plenária, publicação do Instagram

oficial da Sejus sobre o Edital de Seleção de projetos do CDCA nº 01/2020. A publicação

trata de realização de webinário sobre o edital. O presidente destaca que o CDCA não foi

informado sobre a publicação e que há incoerência nas informações colocadas na

publicação. Graziele sugere que a Sejus seja comunicada para que preste esclarecimentos

sobre o ocorrido. Rokmenglhe esclarece que não houve comunicação oficial com a

Secretaria Executiva por parte da Sejus a respeito da publicação. O Conselho delibera por

encaminhar ofício à Sejus questionando o ocorrido, conforme proposto pelo presidente.

Item 5. Relatoria de processos de registro: Não houveram relatos. Item 6. Relatos das

Comissões: Não houveram relatos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 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.

ATA DA 309ª PLENÁRIA ORDINÁRIA

Aos 24 de novembro de 2020, por videoconferência, às 9h, verificado o quórum

regimental, deu-se a abertura oficial da 309ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho dos

Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, sob a presidência

do senhor Coracy Coelho Chavante, presentes os (1) Representantes Governamentais: e

Andréia Arruda, da Sejuv; Cláudia Maya, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social do DF; Demontiê Alves Batista, da Sejus/Subsis; Eduardo Chaves como

representante, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF; Graziele Nogueira,

do Gabinete do Governador, e Kelly Cristina Tavares, da Sejus. Os (2) Representantes da

Sociedade Civil presentes: Coracy Coelho Chavante, presidente do CDCA e representante

do Coletivo da Cidade; Alceu Avelar, representante Instituto Batucar; Cláudia Guimarães

Leite, representante da Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças

Portadoras de Câncer e Hemopatias – Abrace; Caio Valente, representante da Rede

Urbana de Ações Socioculturais - Ruas; Francisco Rodrigues Correa (Beto), representante

do Sindicato dos Empregados em Instituições Religiosas e Filantrópicas do Distrito

Federal - Sintbref/DF; Jairo de Souza Junior, representante do Sindicato dos Professores

em Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF – Sinproep/DF; João Henrique da

Silva Barbosa, representante do Obras Sociais Centro Espírita Irmão Áureo; Karina

Aparecida, representante do Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e

Adolescentes - Cecria; Leovane Gregório, representante do Sindicato dos Servidores da

Assistência Social e Cultura do DF; Milda Moraes, representante do Instituto Cláudio

Coelho de Tae-Kwondo/ONG Fazer Valer; Patrícia Mello, representante da Aldeias

Infantis - SOS Brasil, e Paulo Henrique, representante do Centro Salesiano do Menor;

Valdemar Martins da Silva, representante da Casa de Ismael – Lar da Criança. (3) fizeram

parte da reunião também: de Organização da Sociedade Civil - Adriana Camelo Nunes,

Ana Cristina Matos da Silva, Bruna Rodrigues de Souza Almeida, Cibelle Dória da Cunha

Bueno, Claudia Britto, Claudio Oliveira da Silva, Danubia Falcão, Elcielma Nascimento,

Gabriella Ferreira Martins Godoy, Ilario Ferreira da Silva, Joelma Oliveira Bonfim,

Juliana S. Batista, Katy Leal Serra, Luiza Martins Costa, Magda Landim de Farias,

Marcela Ferreira, Mirian Aparecida de Sousa, Pe. Ricardo Testa, Rita Silva Ramos, Silvia

Pala, Solange Alice Cardozo, Tamires Souza, Vânia Fonseca Rodrigues e Welinton

Pereira da Silva; da CLDF - Maria Socorro Gomes Leitão; do Comitê Consultivo: Andrey

Nascimento da Silva; da Sejus - Marianna Arake (SUBPECA) e Susana Mintegui; da

Ungef – Luíza Arcangela; da Diproj/SECDCA - João Paulo Carvalho Vinhal, Diely de

Castro e Marina Maria Ventura Peixoto; da SECDCA - Ana Paula do Nascimento Barros

e Rafael Ayan Ferreira. Inclusos os itens 4.5 e 4.6 pelo conselheiro Jairo, passe-se à

deliberação, com os seguintes os itens: 1 APROVAÇÃO DAS ATAS DA 308ª

PLENÁRIA ORDINÁRIA E DA 63ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA -

Encaminhamento: remetido para a próxima Plenária. 2 INFORMES DA PRESIDÊNCIA

– Coracy relata que participou no último dia 18 de audiência pública com alusiva ao dia

do conselheiro tutelar, com três deputados da CLDF, que tem um grupo de trabalho que

trabalha com esse tema, como ampliação de conselhos tutelares. Diz que foi aprovada a

ampliação de criação de mais dez conselhos. Que há uma pauta deste grupo quanto a

salário, telefone celular. Disse que pediu no dia para inclusão do orçamento OCA e falou

de que três emendas OCA dos deputados da CLDF para conselhos não foram executadas.

Diz que se destacou sobre a execução do orçamento dos Fundos, no tocante à execução

dos recursos. Sugere comissão no CDCA de fiscalização de execução do orçamento de

criança e adolescente. Diz que participou de uma reunião do CIJ e Cean/ da UnB e sugere

que as comissões do CDCA possam debater com esses dois, como, por exemplo, a Escola

de Conselho. Fala da véspera da Conferência Nacional e da participação de todos os

conselheiros de Direito. Encaminhamento: feito relato e sem encaminhamento.3

INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA - Rokmenglhe agradece o empenho da

equipe da SECDCA na eleição da sociedade civil. Igualmente do Comitê Consultivo. Pede

um esforço para finalizar a Cepe. Ele diz que há cobranças de vários órgãos acerca de

alguns processos. Que a SECDCA estará a posto para dar o apoio à Conferência Nacional.

João Henrique, neste momento, estende, em nome da Comissão, os agradecimentos à

equipe da SECDCA e à Graziela. Encaminhamento: feito relato sem encaminhamento. 4.1

Processo SEI nº 00400-00039712/2020-95 - Projeto Governamental “Em casa com

dignidade” – Subsis. - Rokmenglhe informa que o processo teve origem na Medidas

Socioeducativas, teve o mérito aprovada na Compp e também aproado no CAF. Diz que o

processo é da necessidade de vários adolescentes em cumprimento de medidas

socioeducativas, em virtude de eles estarem passando dificuldades, por serem grupo de

baixa renda, família desempregada. Foi feito um diagnóstico dessas necessidades,

constatou que 1750 adolescentes são de baixa renda. Esse é o público-alvo para o

recebimento de cesta básica padrão e cesta de higiene. Tem a previsão de adesão à ata já

utilizada pela Sedest. O valor do projeto é 2.041,725,00, com a previsão de adesão à Ata

de Registro de Preço, que a previsão dos quites seria de dois em dois meses, para evitar

aglomeração. Isso se daria por seis meses. Esclarece que há previsão orçamentária para

cobrir a despesa. Alceu alerta os conselheiros de que o número e adolescentes nesta

situação pode ser maior. Encaminhamento: projeto aprovado por unanimidade. 4.2

Processo SEI nº 00400-00041352/2020-91 - Retificação Comissão de Seleção – Edital nº

01/2020. Coracy lembra que dois conselheiros se declararam impedidos de participar da

Comissão. São apresentados os nomes de Patríca Melo e Alceu Avelar. Encaminhamento:

retificação aprovada, com a publicação da Resolução 69/2020 (aguarda assinatura do

Coracy). Alceu e Patrícia passarão a compor a Comissão de Seleção Edital nº 1/2020. 4.3

Processo SEI nº 00400-00049296/2019-08 - Projetos encaminhados no âmbito do Edital

nº 1/2020, por instituições sem registro no CDCA. Alceu disse que essa matéria foi

discutida na Diretoria Executiva. Lembra que algumas instituições não puderam mandar
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