
Art. 2° Esta Resolução de Registro entra em vigor na data de sua publicação.
FABIANA GADÊLHA

____________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreções no original, publicado no
DODF nº 102, de 1º de junho de 2021, página 16.

ATA DA 314ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
Aos 25 de maio de 2021, por videoconferência, às 9 horas, verificado o quórum
regimental, deu-se a abertura oficial da 314ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, sob a presidência
da senhora Fabiana Gadêlha, presentes os conselheiros de Direito. (1) Representantes
Governamentais: Claudia Maya, da Secretaria de Desenvolvimento Social; Daniel R.
Ferreira, da Secretaria de Turismo; Daniela. G. do Nascimento, da Secretaria de
Educação; Eduardo Chaves, da Sejus/SUPCA; Fabiana Gadelha, da Sejus/SUBPCA;
Fabryzon Bezerra, da Casa Civil; Fernanda F. Falcomer, da Secretaria da Mulher;
Giuliana Córes, da Sejus; Graziele Nogueira, da Governadoria; Kelly C. Tavares, da
Sejus/Subsis; Monica Maciel Ferreira, da Sejus/Secretaria de Direitos Humanos; Priscila
Pinato, da Secretaria de Saúde; Ruth Meyre, da Secretaria de Educação. (2)
Representantes da Sociedade Civil: Adriana Camelo Nunes, da Casa Azul; Alceu Avelar,
do Instituto Batucar; Ariceya de Albuquerque, do instituto Projeto Integral de Vida - Pró-
vida; Celiomar Dias de Oliveira, do Projeto Integral de Vida – Pró-vida; Daise Lourenço
Moisés, do Cepas; Francisco Rodrigues (Beto), do Sintibref; Gabriella Godoy, do Iecap;
Gláucia F. Matos, do Sintibref; João Henrique Barbosa, do Instituto Carinho; Joelma
Oliveira, do Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares - Iecap; Julia
Salvagni, da CRP; Juliana Damasceno, da Aconchego; Leovane Gregorio, do
Sindsasc;Luiza Martins, do Aconchego; Milda Lourdes Moraes, do Espírito de Luz;
aldemar Martins da Silva, da Casa de Ismael. (3) Demais participantes - Heide N. Silva,
da SECDCA; Josimar Almeida, da Danc;Luciane Laurindo Martins, da SECDCA; Rafael
Ayan Ferreira, da SECDCA; Susana Mintegui, da Diproj; Rokmenglhe Vasco Santana,
secretário executivo da SECDCA; Lana Cristina Alves, da Casa Ismael; Sthefany O.
Bonfim e Rogério Avelino, da sociedade civil; Carrel Ypiranga, do MPDFT. A presidente
do CDCA, Fabiana Gadêlha dá as boas-vindas e passa à leitura dos itens de pauta, com o
seguinte: 1. Aprovação da Ata 313º Plenária Ordinária. Encaminhamento:aprovada, com
as alterações sugeridas por Milda Moraes. 2. Informes da Presidência. 2.1. PL 605/2019 -
altera processo de escolha para Conselho Tutelar. Processo 00002-00002101/2021-00.
Encaminhamento: Secretaria Executiva oficiará a CLDF para marcar uma reunião sobre o
veto ao PL 605/2019. Participarão da reunião, pelo CDCA, Leovane e João Henrique.
Relatoria: Trata-se doPL 605, de 2019, aprovado no Legislativo: “altera a Lei nº 5.294, de
2014, que dispõe sobre os conselhos tutelares do DF e dá outras providências, para inserir
o art. 48-A, a fim de determinar a inclusão, no edital do processo de escolha de
conselheiros tutelares, de prazo de cinco dias para o candidato, a fim de que ele possa
apresentar documento faltante”. Mensagem de veto total pelo governador. Rokmenglhe
explica que o governador encaminhou pelo voto total. Fabiana sugere reunião com o
presidente Rafael Prudente, presidente da CLDF. Fabiana informa que se instituiu uma
assessora parlamentar do CDCA junto à CLDF, a partir da SUBPCA. 2.2. PL 1.371/2020
– uso de elevadores por crianças sem companhia de maior de 18 anos. Processo 00002-
00002363/2021-66. Encaminhamento: discutir na Comissão Legislação e tratar na reunião
que será marcada para conversar sobre PL 605/2019. Relatoria: trata-se do Projeto de Lei
n° 1.371, de 2020, aprovado na CLDF e publicado - ”proíbe o uso de elevadores públicos
ou privados por criança ou pessoa com deficiência intelectual ou mental sem autonomia
plena para o exercício da vida civil, desacompanhada de pessoa maior de 18 anos com
capacidade jurídica plena”. Rokmenglhe disse que colocou no grupo e ninguém se
manifestou sobre esse tema. Fabiana pede para que não se coloque item com prazo já
vencido na pauta. Só venha para Plenária matéria com parecer da Plenária ou com prazo
válido. Alceu defende que, mesmo com o prazo vencido, a matéria seja informada na
Plenária. 2.3. PL 267/2015 – Programa Primeira Infância no GDF. Processo 00002-
00002362/2021-11.Encaminhamento: o mesmo do item 2.2, levando em consideração à
sugestão da Daise. Relatoria: PL aprovado na CLDF e sancionado pelo GDF - Art. 1º Esta
Lei estabelece princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas
públicas para a promoção e proteção dos direitos da primeira infância no Distrito Federal,
...” . Daise chama atenção para o inciso VII do artigo 7 e pede que se debruça sobre ele e
faça gestão junto à CLDF. 2.4. Reunião plenária extraordinária sobre PLOA 2022.
Encaminhamento: aprovada. Convocar. Reunião marcada -15 de junho/2021 com ponto
único de pauta orçamento/2022 do FDCA, com discussões antecedidas por reunião
conjunta Compp e CAF e ainda compilamento de contribuições dos conselheiros do
CDCA pela conselheira Ariceya. Relatoria: Fabiana defende a presença do MPDFT. Disse
que fez convite à DPDF para que possa também participe das plenárias. E igualmente
representante da Vara da Infância. 2.5. Dia Nacional da Adoção. Relatoria: Fabiana faz
uma reflexão sobre a adoção, dá o seu exemplo como também mãe adotiva. Fala do
trabalho junto ao legislativo para aprimorar a legislação sobre o tema. E chama para uma
salva de palmas às entidades que trabalham com adoção. Complementa que serão lançadas
com esse tema e conclama para entidades OSC participarem, colocarem-se como atuantes.
Nessa matéria, Daise defende, enquanto Conselho, buscar políticas públicas para se
trabalhar com ações preventivas. Rokmenglhe sugere alteração do Regimento Interno do
CDCA para se ter comissão de acompanhamento de crianças e adolescentes. Fabiana
defende uma pesquisa para conhecer a realidade sobre o acolhimento de primeira infância,
para se conhecer a rede nessa matéria. Luíza acompanha a ideia de pesquisa para saber se
a rede de acolhimento está trabalhando a reintegração, restando a adoção como último
meio. Cláudia Maya lembra que é importante debater a matéria na Compp e fazer

uma qualificação do debate técnico e de políticas públicas. E ressalta que a Sedes tem
feito um trabalho remoto com as famílias. Seria interessante mapear as entidades que
podem contribuir sobre essa matéria. Fabiana defende a pesquisa também no sentido de se
saber o que está dando errado quando da adoção para se evitar devoluções da criança.
Ruth disse que tem reuniões mensais com a pró-infância e sugere participação de fala do
CDCA. 3. Informes da Secretaria Executiva. 3.1. Ferramenta Banco de Preços. 00400-
00018727/2021-09.Encaminhamento: matéria aprovada. SECDCA encaminhará demais
procedimentos. Diz respeito à contratação (renovação) de ferramenta Banco de Preços,
usada para pesquisas de preços quando da aquisição de bens pelo CDCA, conforme exige
a legislação. 3.2. GT para atualização do ‘Manual de Procedimentos para Atendimento à
Educação Infantil’. Processo 00080-00014705/2021-59. Encaminhamento: oficiar o
interessado, com o nome dos indicados. Indicação de dois representantes do CDCA –
titular e suplente - para compor o grupo de trabalho para atualização do “Manual de
Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche em Unidades Escolares da
Rede Pública de Ensino e em Instituições Educacionais Parceiras”. Relatoria: CDCA
indica Celiomar (pela sociedade civil) e Ruth Meyre. 3.3 Curso Lei nº 13.431/17, dias 26,
27 e 28 de maio. 3.4.Processo 00400-00021323/2021-94. Não revitimização de crianças e
adolescentes vítimas de violência sexual. Relatoria: Rokmenglhe lembra que o curso é
oferecido pelo MPDFT e ressalta que no grupo já está no o link de inscrição. 3.5. Estudo e
Pesquisa Rede de Atendimento de Criança e Adolescente. Encaminhamento: submeter
edital de pesquisa e as metodologias de pesquisa à Compp e na próxima reunião do CAF.
Relatoria: Fabiana disse que o objetivo é identificar como está o atendimento de crianças e
adolescentes, quanto à, por exemplo, saúde, proteção, educação, assistência social,
considerando a região administrativa e a atuação do respectivo CT. Rokmenglhe apresenta
o projeto de pesquisa e lembra que o CDCA definirá os objetos de pesquisa. Que o prazo
de vigência é de 12 meses. Feita a precificação, irá para o processo licitatório. Em resposta
à João Henrique, Fabiana retoma que a matéria fora deliberada em Plenária de março. Ela
entende que assim poderá qualificar a eleição de conselheiros tutelares. Ressalta que é
preciso ouvir a população, principalmente os mais vulneráveis, se os serviços, políticas
públicas e atuação do próprio CDCA são adequados. Com essa pesquisa, será possível
saber quais regiões precisam mais investimentos e de mais CTs. João defende que também
se passe pelo CAF, para questão orçamentária da proposta. Milda defende que pesquisas
sejam desenvolvidos em sintonia com o planejamento estratégico. E sugere pesquisa
conhecer como estão as crianças e adolescentes em relação aos seus direitos, convívio
familiar, especialmente na pandemia. Rokmenglhe diz que o mapeamento da rede é
subsídio para o planejamento estratégico. Destaca que se desenvolverá a pesquisa tanto
em fontes primárias quanto secundárias. Fabiana sugere criar um grupo para
acompanhamento a execução do contrato. Relato das Comissões. 4.1. Comissão de
Políticas Públicas - Juliana traz um resumo da última reunião e lembra que ficou de se
encaminhar ofício à Sedes sobre a distribuição de cestas básicas. Outro ponto é definir um
padrão de acolhimento de crianças e adolescentes, a partir de um diagnóstico junto às
entidades de acolhimento. Ela traz ainda que a Fiocruz se disponibilizou para fazer um
levantamento mais amplo sobre toda a rede de atendimento de crianças e adolescentes no
DF. Quanto ao projeto DF Criança, informa que esse será desenvolvido dentro de um
programa já inscrito no CDCA. A SUBPCA trabalhará nas demais etapas para que o DF
Criança possa ser efetivado. Ela pede maior envolvimento dos conselheiros de Direito na
elaboração do planejamento estratégico do CDCA. 4.2. Comissão de Medidas
Socioeducativas - Relatoria: Milda informa as escutas já feitas: Gama, Planaltina e
Taguatinga e traz um resumo do status das atividades previstas no Plano de Ação da
Comissão. Destaca que mais de 200 servidores do sistema socioeducativo foram
vacinados. Que os psicólogos e assistentes foram vacinados quando da vacinação de
profissionais de saúde. Diz que é possível que todos do sistema estejam vacinados em até
dez semanas. Com relação à vacinação dos adolescentes, Subsis e Secretaria de Saúde
estão em tratativas para vaciná-los. Ela traz encaminhamento de outros pontos, como
aquisição de cesta básica para famílias dos socioeducandos e status do Edital de Egressos.
Destaca a fala dos conselheiros de Direito, representantes da Secretaria de Educação do
DF, sobre a situação da educação no sistema socioeducativo. O conselheiro padre Ricardo
Testa diz que está se trabalhando na recomposição da Pastoral do Menor. 4.3. Comissão
de Formação e Mobilização - Encaminhamento: a) proposta de plano de comunicação e de
campanhas institucionais do CDCA retorna à Comfmob para apreciação, com base na
resposta da Secom ao ofício encaminhado àquela Secretaria. b) SECDCA consultará a
Suag acerca da possibilidade de disponibilizar servidor com expertise jurídica para atuar
no CDCA e prestar apoio aos conselheiros de Direito. c) apreciar relato das comissões na
Direx. Relatoria: Eduardo, vice-coordenador, relata que fora encaminhado na Comissão
oficiar a Secom, no sentido de que aquela Secretaria possa contribuir na divulgação das
campanhas do CDCA e na formulação do plano de comunicação. Matéria retornará à
Comissão tão logo haja manifestação da Secom. Fabiana sugere contratar uma empresa de
assessoria de comunicação própria, a fim de que não seja dependente da estrutura da
Secom. Outra sugestão dela é se criar um comitê com os conselheiros de Direito para
trabalhar essa matéria. Eduardo sugere que, se houver conselheiro com formação na área
de comunicação, ele possa contribuir com a Comfmob nessa matéria. Milda entende que é
preciso discutir também a possibilidade de se ter no CDCA uma assessoria jurídica
própria. Fabiana propõe resolução do CDCA que recomende a Sejus a disponibilização de
uma pessoa com conhecimento jurídico, com experiência de direito público. Milda
entende que a mesma regra de resolução vale para a Comunicação. Rokmenglhe informa
que, sobre a estrutura da SECDCA, o MPDFT encaminhou ofício para conhecer da
estrutura e que a SECDCA irá responder em breve. Quanto ao especialista de Direito, não
há interessado para fazer concurso para composição do CDCA/Sejus. Destaca que é
necessário ter mais um servidor com expertise de Direito na SECDCA, além dele. Quanto
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à questão de comunicação/publicidade, uma contratação direta para o CDCA não seria
possível em virtude da lei que rege esse tema. Uma saída, aponta ele, usada por outros
órgãos foi a de contratar agência de eventos que podem contribuir com confecção de
cartazes, fôlderes etc. Fabiana, acompanhando Leovane, sugere pedir servidor com perfil
jurídico da carreira da Assistência. Rokmenglhe lembra que fora solicitado dois
estagiários para atuar na SECDCA. Milda solicita que não venha, para a Plenária, pauta
de encaminhamento de Comissão antes que tenha sido aprovada na Direx. Fabiana
entende que o encaminhamento à Plenária está implícito quando da relatoria de
Comissão. João Henrique acompanha a Milda. Eduardo esclarece que a matéria plano de
comunicação não fora apresentada na Direx em virtude do cancelamento da reunião
extraordinária da Comfmob, mas a ideia era de, após apreciar a resposta ao ofício
encaminhado à Secom, levar à Direx para que se decidisse sobre possível pauta na
Plenária da proposta de comunicação. 4.4. Comissão de Legislação - Encaminhamento:
processos distribuídos aos conselheiros sobre cancelamento de registro de OSC serão
pautados na próxima reunião ordinária da Comissão. Relatoria: Leovane relata que a
discussão de alterar a Resolução 61 está pendente por aguardar reunião conjunta com o
CAF. Já a resolução sobre reuniões do CDCA por videoconferência está concluída, e
Rokmenglhe fará sua leitura hoje. Há também a compilação das resoluções de concessão
e renovação de registro junto ao CDCA que está em andamento. Quanto aos processos de
cancelamento de registro de OSC, a matéria retornará para Comlegis para apreciação.
Isso se deu porque se aguardava reunião do CDCA com a PJFeis, o que se dera. Daise
ressalta que é preciso conversar com a PJFeis acerca da validade da certidão. 4.5.
Comissão de Conselho Tutelar - Sem apresentação de relatório. 4.6. Comissão de
Acompanhamento do Comitê Consultivo. Joelma traz que somente nove adolescentes
receberam o certificado de posse. Enfatiza que o tema exploração de violência sexual dos
adolescentes seria abordado na última reunião. Também seriam indicados um adolescente
e mais três suplentes no Comitê de Participação dos Adolescentes – CPA. Andrey, em
face de que não fora realizada a 4ª reunião, sugeriu uma reunião para se conversar sobre
o tema violência sexual de adolescentes. Ele também quer discutir o edital de
chamamento para selecionar adolescentes para ocupar as vagas ainda abertas. Joelma
defende pensar estratégias para motivar a participação de adolescentes. 4.7. Conselho de
Adm. Do FDCA - Fabiana informa que a Economia indicou a conselheira Denise para
compor o CAF. Aguarda-se nomeação no DODF. Fabiana apresenta um resumo das três
reuniões realizadas em maio e destaca que houve uma discussão sobre a retomadas das
atividades nas OSC. Outro ponto destaque é a discussão o orçamento 2022, com atenção
ao prazo de 15 de junho para que a matéria seja encaminhada à Ungef. A ata do CAF está
publicada em DODF para conhecimento dos conselheiros de Direito. 5. Ordem do Dia.
5.1. Resolução que regulamenta reuniões por videoconferência - Encaminhamento:
aprovada por unanimidade. Relatoria: minuta já aprovada na Comissão de Legislação, a
proposta altera o regimento interno visando regulamentar reuniões por videoconferência
no CDCA e instituir aprovação de matérias urgentes por deliberação em meio de
aplicativos ou plataformas virtuais. 5.2. Programa DF Criança.Encaminhamento: já
deliberado no item 4.1. 5.3. Fala dos conselheiros (SEE) sobre a educação no sistema
socioeducativo - Encaminhamento: a) matéria vai à Comms, com a presença dos
subsecretários - Subsis e SUBPCA - a fim de trabalhar soluções, inclusive acerca das
demandas levantadas por Leovane (computadores e internet no sistema socioeducativo).
b) Ruth apresentará na próxima plenária ordinária panorama da educação/escolarização
em toda a rede pública de ensino. Milda traz a importância de se discutir as dificuldades
de acesso à educação como um todo, ficando a Educação para prestar informações como
está se dando a educação de crianças e adolescentes de todo o DF. E esse ponto é que ela
defende trazer com discussão mais ampla. A demanda de Leovane será feita em reunião
ampliada da Comissão, com todos os conselheiros. Ruth lembra que portaria traz que esse
tipo de estrutura cabe à Sejus. Relatoria: as conselheiras Daniela Gomes e Ruth Meyre,
representantes da SEE no CDCA e membros da Comissão de M. Socioeducativas,
enumeram as ações no sistema socioeducativo no que diz respeito à educação de
adolescentes. Ruth Meyre pede apoio dos conselheiros e informa que a educação está se
dando por meio remoto ou com entrega de material impresso. Destaca que há desafios
ainda para serem vencidos, quando se trata de educação de vulneráveis. E Isso não é
diferente na educação da socioeducação. Ressalta que é importante o debate e sintonia
entre Subsecretaria do Sistema Socioeducativo e Secretaria de Educação. Ressalta que
está se finalizando o plano de retorno na educação. Daniela, também da SEE, traz um
panorama sobre o atendimento no sistema socioeducativo, no que se refere à
escolarização dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducando, sempre com
o cuidado de se proteger a imagem desses educandos. Ela enfatiza que eles têm o mesmo
que é oferecido a toda a rede de educação neste momento de pandemia. Ruth destaca que
os professores do sistema socioeducativo têm de seguir o mesmo regramento da rede.
Milda diz que o IEL está com parceria com a Subsis e está se fazendo formação do
sistema socioeducativo e teve recentemente oficina sobre direitos humanos. Eles falaram
das desvantagens deles sobre a educação que eles têm recebido. Eles estão se sentido
prejudicados quanto à educação/escolarização. Daniela disse que, fora do contexto
pandemia, pode-se ter cinco horas de aulas para socioeducando, em vez das quatro horas
ofertadas. Ela enfatiza que eles recebem muito material impresso e, quando possível, eles
têm aulas via Meet. E as questões estruturais também dependem de apoio da Sejus, para
resolver situações como o caso de internet, computadores etc. Leovane sugere que a
Secretaria de Educação disponibilize computadores para as sete unidades do sistema
socioeducativo. Ele sugere enviar ofício para Educação e para Sejus para pedir compra de
computadores para os adolescentes do sistema socioeducativo. Fabiana diz que o desafio
do poder público é melhorar o sistema e destaca que o DF saiu do rol de estados que
violam os direitos humanos. Ela sugere reenviar o assunto à Comms para se debater

soluções. Kelly traz manifestação de Demontiê que entende que internet e computadores são
ferramentas de educação e enfatiza que a SUBPCA e Subsis encontrarão meios para resolver
essa carência. Ruth pede mais espaço para esclarecer, na próxima Plenária, aos conselheiros
os equívocos quanto à manifestações colocadas sobre a educação dos socioeducandos. 5.4.
Acolhimento familiar em Família Solidária - Ppcaam. Processo 00400-0016655/2021-57 -
Encaminhamento: matéria deve seguir para o Ppcaam. Projeto Família Solidária - objetivos:
1- contribuir na proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte desacompanhados
de familiares, através da constituição de rede solidária de proteção; 2- selecionar, cadastrar e
formar Famílias Solidárias para o acolhimento de crianças e adolescentes incluídos no
Ppcaam desacompanhados de sua família de origem; 3- consolidar metodologia de proteção
em Família Solidária. Rokmenglhe sugere que essa matéria seja enviada para os membros
que acompanham o Ppcaam. 5.5.Proposta planejamento/orçamento 2022 – conselheira
Ariceya. Processo 00400- 00006335/2021-99 - Encaminhamento: orçamento 2022 será
deliberado em Plenária extraordinária, no dia 15 de junho. O CAF, em reunião do dia
12/4/2021, deliberou para adiar a discussão, por entender que a matéria deve estar alinhada
ao planejamento estratégico em desenvolvimento no CDCA. Em reunião da Direx, dia 18/5,
a conselheira Ariceya ficou de colher junto aos demais conselheiros de Direito contribuições
para esse item. CAF se comprometeu retornar com a matéria à Ungef até 15/6/2021.
Relatoria: Ariceya traz um breve resumo, em eslaide, do que já tem se feito até o momento
no tocante ao planejamento estratégico. Ela informa que todos resultados serão compilados e
trazidos para todos os conselheiros, já inclusas as ações do que diz respeito à inclusão da
discussão do orçamento no planejamento. Ela diz que as propostas, retiradas das
contribuições dos conselheiros que participaram, devem ser legitimadas pela plenária. Ela
destaca que há ainda duas semanas abertas a contribuições dos conselheiros. Daise pede que
os conselheiros façam seu dever de casa. Rokmenglhe disse que o prazo para entregar o
orçamento 2022 é dia 15 de junho. Que ele está trabalhando em um curso com o tema
orçamento público. Beto relembra a necessidade de se trabalhar o plano decenal. 5.6. 18 de
Maio - apresentação: dados, cartilha e campanhas - Encaminhamento: a SUBPCA
disponibilizará no grupo dos conselheiros de Direito do CDCA campanhas e dados acerca da
violência de crianças e adolescentes. Relatório: Tema apreciado na Direx, reunião do dia 18
de maio, a subsecretária da SUBPCA discorrerá sobre o ‘18 de Maio’ e apresentará
campanhas feitas a partir da Sejus e também dados sobre (Codeplan) acerca da violência de
crianças e adolescentes. 5.7. Capacitação no tema Marco Setorial - Mrosc -
Encaminhamento: aprovado curso Mrosc na modalidade EaD. Daise indaga se se mantém a
reunião do Mrosc, dia 27, ou reagende para depois da capacitação, para se debruçar sobre o
tema com mais capacitação. Daise esclarece que a capacitação pode ser on-line ou presencial,
com duração de seis dias. Diz que o Valdemar disponibilizou o auditório dele. Ela entende
melhor fazer curso presencial. Sendo virtual, pede compromisso maior dos conselheiros.
Segundo ela, a estimativa no presencial é de uma turma com 60 alunas. De segunda a
segunda, por 4h, na parte da tarde, para atender os conselheiros de Direito, uma parte da
SECDCA e outra da Sejus. Juliana Salvagni propõe híbrido (semipresencial). Ao final da
reunião, Milda diz que está chegando dia 12 de junho, dia de combate ao trabalho infantil e
sugere que o CDCA possa fazer campanha abordando o tema. Fabiana sugere construir a
proposta em reunião conjunta Compp e Comitê Consultivo. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às 17h40, e Josimar Almeida, diretor da Danc/SECDCA, lavro a
presente Ata, que vai assinada, ora, pelo vice-presidente do Conselho dos Direitos da Criança
e do Adolescente do Distrito Federal, João Henrique Barbosa

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
DIRETORIA ADJUNTA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E

FINANCEIROS
 

DESPACHO DO DIRETOR
Em 05 de julho de 2021

Processo: 00056-00000664/2019-41. Assunto: RECONHECIMENTO DE DESPESA DE
EXERCÍCIO ANTERIOR.
O DIRETOR ADJUNTO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIROS,
DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere as disposições dos artigos 37 e 63, da
Lei nº 4.320/64, o artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15 de dezembro de 2010;
RECONHECER A DÍVIDA no valor de R$ 4.828,09 (quatro mil oitocentos e vinte e oito
reais e nove centavos), em favor do reeducando GILSON GONÇALVES SIRQUEIRA,
sob o CPF nº 487.***.***-00, referente ao pecúlio poupança, nos termos do artigo 29, da
Lei de Execução Penal - LEP, Lei nº 7.210/1984, dos serviços prestados no Centro de
Internação e Reeducação - CIR, via FUNAP/DF, a ser custeado através do Programa de
Trabalho 14.421.6217.2426.0015, Natureza da Despesa 33.90.92 e Fonte: 220, da
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal.

CLEONE DE SOUSA ROCHA

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER

SECRETARIA EXECUTIVA
 

JULGAMENTO Nº 03/2021
Processo: 04011-00002140/2020-97. Interessado: Secretaria de Estado da Mulher do
Distrito Federal. Assunto: Sindicância Investigativa. Examinando o deliberado pela
Comissão Sindicante e com fulcro no art. 257, da Lei Complementar nº 840/2011, decido,
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