
I – dispositivo de captura e emissão dos registros de localização georreferenciada (GPS);
II – dispositivo de transmissão e recepção de dados, por meio da rede mundial de
computadores (Internet);
III – equipamento de leitura de dispositivos baseados em protocolo EMV e em código de
resposta rápida (QR code); e
IV – equipamento de reconhecimento de dados biométricos faciais.
Art. 2º O parque tecnológico a ser modernizado deve atender às especificações técnicas
estabelecidas pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal –
SEMOB e possuir interoperabilidade com os recursos tecnológicos utilizados pela Pasta e
pelo Banco de Brasília – BRB.
Art. 3º Os contratos a serem celebrados para cumprimento da determinação estabelecida
no art. 1º devem ser submetidos à aprovação prévia da SEMOB, em seus aspectos
técnicos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Portaria.
Art. 4º O descumprimento dos dispositivos estabelecidos nesta Portaria constitui infração
passível de penalização, nos termos do Código Disciplinar Unificado – CDU do Sistema
de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, aprovado pela Lei nº
3.106, de 27 de dezembro de 2002, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALTER CASIMIRO SILVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

PORTARIA Nº 512, DE 14 DE JULHO DE 2021
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, página 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, página 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 Processante, instaurada
pela Portaria nº 367, de 14 de maio de 2021, publicada no DODF nº 92, de 18 de maio de
2021, concluir os trabalhos de apuração dos fatos constantes do processo 0400-
000544/2017, e apresentar relatório conclusivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME SANTANA DE SOUSA

RETIFICAÇÃO
Na Portaria n° 473, de 30 de junho de 2021, publicada no DODF nº 124, de 05 de julho de
2021, página 28, ONDE SE LÊ: “...dos autos do processo 00400-00022592/2020-97...”,
LEIA-SE: “...dos autos do processo 00400-00022591/2020-42...”.

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

 
ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Ao dia doze de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, abriram-
se os trabalhos da 51ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo dos
Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF. Estavam presentes os seguintes
conselheiros: Graziele Lima da Cunha Nogueira, como representante do Gabinete do
Governador; Eduardo Chaves e Giuliana Cores, como representantes da Secretaria de
Estado de Justiça e Cidadania do DF (infância e adolescência); Francisco Rodrigues
Corrêa, como representante do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes,
Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal – Sintibref/DF; Daise Lourenço Moisés,
como representante do Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social –
Cepas/DF. Demais participantes: Luiza Arcângela de Almeida Carneiro – Ungef/Sejus;
Susana Cecília Lavarello Mintegui, Dalle Cristina de Melo Marinho e Marina Maria
Ventura Peixoto – DIPROJ/SECDCA. A reunião se iniciou com a necessidade de
definição de um dos conselheiros presentes como condutor dos trabalhos, haja vista a
ausência da Presidência e da Vice-Presidência do Conselho e a urgência das pautas a
serem tratadas. A conselheira Graziele foi eleita para conduzir a reunião. Item 1. Processo
00417-00007825/2017-00. Instituição: Caritas Brasileira. Projeto Raios de Luz
Manifestação de Vida (Edital nº 02/2016). Pedido de retomada das atividades e alterações
no Plano de Trabalho. Relatoria da conselheira Graziele. O prazo de vigência da parceria
se estenderia de 21/11/2019 até 22/06/2020. No entanto, a instituição iniciou as atividades
em 20/02/2020 acompanhando o calendário escolar e optou por suspendê-las em
20/03/2020, devido à pandemia de COVID-19, bem como solicitou prorrogação da
vigência da parceria por 6 meses após a retomada. Em fevereiro de 2021, a OSC
encaminhou Ofício solicitando a retomada da parceria a partir daquele mês, alegando que
se encontrava preparada para o retorno das atividades. Após posicionamento favorável da
AJL, a OSC foi notificada para apresentar Plano de Trabalho reajustado aos 94 dias
restantes para execução, conforme entendimento da PGDF em caso análogo, o qual foi

devidamente encaminhado. Dentre as alterações do Plano estão a mudança no local de
execução, a diminuição do número de atendidos, a mudança no público-alvo e o aumento
da frequência das oficinas para atender ao prazo menor. A gestora da parceria se
manifestou desfavorável ao pleito, visto que as alterações comprometem o objeto da
parceria. Ressalta que, independentemente da pandemia, houve atraso no início da
execução e das aquisições dos materiais necessários, que deveriam ter ocorrido no
primeiro mês de execução. Avalia que a OSC não conseguirá cumprir o proposto no
Plano de Trabalho já aprovado, e sugere a não continuidade da parceria. Em sua 12ª
reunião extraordinária, o Conselho tomou conhecimento do caso e deliberou por designar
a conselheira Graziele como relatora do processo. O conselheiro Francisco acrescenta
que, quando do início da execução do projeto, a instituição teve de ser deslocada de sua
sede original, onde seriam atendidas as crianças e adolescentes, e também iniciou um
trabalho com famílias refugiadas venezuelanas em Brasília, que estavam em situação de
extrema vulnerabilidade. A conselheira Graziele informa que não teve tempo hábil de
elaborar seu relatório para a reunião de hoje, e se compromete a fazer visita à instituição
para compreender melhor a situação e apresentar seu parecer na próxima reunião. O
Conselho delibera por incluir o item na pauta da próxima reunião. Item 2. Processo nº
00417-00039140/2018-03 - Instituição: Instituto Tocar. Projeto Tocar a Vida na Escola
(Edital nº 05/2018). Solicitação de alterações no Plano de Trabalho. Resultado da
pesquisa de preços e conferência do IPCA. O Conselho, em sua 12ª reunião
extraordinária, apreciou pedido da OSC de suplementação do valor total do projeto na
quantia de R$15.524,19, com fundamento na variação inflacionária ocorrida desde a
aprovação do Plano de Trabalho, em 2020. A OSC solicitou, ainda, a ampliação do
número de escolas atendidas pelo projeto com o intuito de alcançar a meta estabelecida,
que são 360 crianças/adolescentes, tendo em vista a baixa adesão dos alunos já
matriculados no projeto. O Conselho deliberou por aprovar as solicitações de alteração no
Plano de Trabalho, bem como a suplementação de recurso. A diretoria de projetos se
comprometeu a realizar a conferência dos valores com o IPCA, bem como a pesquisa de
preços dos itens que tiveram seu valor alterado no Plano de Trabalho, para atestar sua
compatibilidade com os valores atualmente praticados no mercado. O Conselho, então,
toma conhecimento da Pesquisa de Preços - SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ 65652572,
a qual concluiu que o aumento de valores solicitado está dentro da margem de variação do
IPCA acumulada desde 2020, e que os preços atualizados pela instituição estão
compatíveis com os valores praticados no mercado. Dessa forma, o Conselho não
vislumbra óbice ao prosseguimento do processo. Item 3. Processo 00417-00038284/2018-
34. Instituição: Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho.
Projeto: Educação que Transforma (Edital nº 05/2018). Necessidade de alteração de Plano
de Trabalho. O Conselho, em sua 49ª reunião ordinária, aprovou solicitação de
prorrogação de vigência e alteração no Plano de Trabalho do projeto.Após a celebração de
Termo Aditivo, no entanto, observou-se uma incorreção no Cronograma de Desembolso,
no qual constavam parcelas de Subvenção Social e Auxílio Investimento distribuídas em
120 dias de execução, contrariando assim o Art. 8 do Decreto nº 19.730/1998, o qual
dispõe que as parcelas devem apresentar prazo máximo de 90 dias. A instituição
encaminhou novo Plano de Trabalho que apresenta a correção solicitada em seu
cronograma de desembolso e consequentes ajustes em seu cronograma de execução. O
Conselho delibera por aprovar a alteração no Plano de Trabalho. Item 4. Processo 00417-
00003401/2019-20 - Instituição: Casa de Ismael - Lar da Criança. Projeto: Pavisaúde
(Edital nº 18/2018).Aprovação de Plano de Trabalho. Conforme deliberação da 47ª
reunião ordinária do CAFDCA, a instituição foi notificada para encaminhar Plano de
Trabalho definitivo e a documentação requisitada pelo Edital nº 18/2018. Foram
identificadas algumas necessidades de correção no Plano, e a reanálise técnica do
documento foi realizada no Parecer Técnico nº 310/2021 -
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ. O Parecer apontou que foram acatadas as necessidades
de correção no Plano de Trabalho, porém observou algumas atualizações em relação à
proposta inicial, as quais submete à análise do Conselho: aumento no número de
beneficiários, de 1551 para 1618; e complementação dos textos do Objetivo Geral,
Objetivos Específicos e Metas. O Conselho delibera por aprovar o Plano de Trabalho com
as alterações. A aprovação deverá ser referendada na próxima reunião plenária do
CDCA/DF. Item 5. Processo 00417-00038283/2018-90 – Instituição: Associação de
Assistência, Cultura e Educação Humana – ACEHU. Projeto "Mais Arte" (Edital nº
05/2018). Pedido de extensão da suspensão da vigência da parceria. A instituição, por
meio do Ofício nº 04/2021, apresentou requerimento de extensão da suspensão temporária
da parceria, que findaria em 01/08/2021, por mais 160 dias. A solicitação se justifica
devido às dificuldades trazidas pela necessidade de alinhamento da execução do projeto
com as aulas escolares, que iniciarão apenas em outubro e se interromperão em dezembro.
Considera também o plano de vacinação do GDF nos próximos meses e, com isso, uma
possível melhora no contexto da Pandemia COVID-19. O Conselho delibera por acatar a
solicitação de prorrogação da suspensão da parceria por mais 160 dias. Item 6. Processo
nº 00417-00038290/2018-91 – Instituição: Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi.
Projeto: Crer&Ser (Edital nº 05/2018). Pedido de extensão da suspensão da vigência da
parceria. A instituição, por meio do Ofício nº 56/2021, apresentou requerimento de
extensão da suspensão temporária da parceria, que findaria em 01/08/2021. O pedido se
justifica em razão da contínua necessidade de adoção das medidas de segurança para a
contenção do COVID-19. O Conselho delibera por acatar a solicitação de prorrogação da
suspensão da parceria, e estabelece o prazo de mais 120 dias. Delibera, ainda, por
encaminhar consulta à Comissão de Políticas Públicas acerca do status de elaboração do
protocolo de retorno às atividades presenciais diante da pandemia de COVID-19, que
aquela Comissão se comprometeu a elaborar em dezembro do ano passado. Item 7.
Processo nº 00400-00021727/2021-88 – Para conhecimento do Plano de Ação da
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Diretoria de Prestação de Contas, da Coordenação de Gestão do Fundo dos Direitos da
Criança e do Adolescente. O Conselho toma conhecimento de Plano de Ação formulado
pela Diretoria de Prestação de Contas, que apresenta o cenário atual das prestações de
contas de projetos financiados pelo FDCA/DF, a força de trabalho disponível para a
realização das análises, e a situação e prazos das análises em curso. O Conselho solicita
que o Plano seja disponibilizado para leitura de todos os membros. Item 8. Informe sobre
aprovações de prestação de contas. O Conselho toma conhecimento da aprovação das
prestações de contas dos seguintes projetos: 0417-002183/2016, Associação Ludocriarte,
Uma Cara Nova para a Brinquedoteca Comunitária (Edital nº 01/2016); 0417-
000265/2017, Vila do Pequenino Jesus, Alegria a Bordo (Edital nº 01/2016) (aprovada
com ressalvas); 0417-000350/2017, Associação Brasileira de Assistência às Famílias de
Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias – ABRACE, Estruturação Abrace:
Aquisição de Veículo Para a Abrace (Edital nº 01/2016) (aprovada com ressalvas); 0417-
002216/2016, Projeto Integral de Vida - Pró Vida, Projeto De Apoio Institucional - Pró
Vida (Edital nº 01/2016); 0417-002218/2016, OSCEIA- Obras Sociais do Centro Espírita
Irmão Áureo, Rodas do Caminho (Edital nº 01/2016) (aprovada com ressalvas); 0417-
000254/2017, Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi – OAPNB, Projeto de Ampliação
do Espaço Físico CRER E SER (Edital nº 01/2016). Item 9. Processo 00417-
00039203/2018-13 – Instituição: Casa Azul Felipe Augusto. Informe sobre as análises de
prestações de contas dos projetos da entidade. A Ungef encaminhou ao CAFDCA, em
maio de 2021, relação das análises de prestação de contas de quatro projetos da
instituição, sendo que um deles constava como aprovado (0417-000255/2017), um como
reprovado (0417-000677/2015), um ainda se encontrava na assessoria do Secretário
Executivo da Sejus para julgamento das contas (0417-000366/2017), e um se encontrava
em suspensão devido à pandemia de COVID-19 (0417-000375/2017). O Conselho toma
conhecimento de que a situação de inadimplência da instituição, causada pela reprovação
da prestação de contas do projeto 0417-000677/2015, já foi sanada, e o nome da
instituição já foi retirado do SIGGO. O projeto 0417-000366/2017 ainda está em análise
na Secretaria Executiva. O Conselho delibera por agendar reunião conjunta com a
Secretaria Executiva do CDCA e a Ungef, para traçar um mapeamento do fluxo de
acompanhamento das prestações de contas, e especialmente para definir o papel do
CAFDCA nesses casos. Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às dezesseis
horas e vinte minutos, e eu, Marina Maria Ventura Peixoto, lavrei a presente ata, que vai
assinada pela conselheira Graziele Lima da Cunha Nogueira.

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
DIRETORIA ADJUNTA PARA ASSUNTOS

ADMINISTRATIVO E FINANCEIROS
 

DESPACHO DO DIRETOR
Em 15 de julho de 2021

Processo: 00056-00000527/2019-15. Assunto: RECONHECIMENTO DE DESPESA DE
EXERCÍCIO ANTERIOR. O Diretor Adjunto para Assuntos Administrativo e
Financeiros, Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF,
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$ 1.602,97 (um mil seiscentos e dois reais e noventa e sete
centavos), em favor do reeducando MARCELO MOREIRA DOS SANTOS sob o CPF nº
701.***.***-94, 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, no exercício de 20218, 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 - FUNAP/DF.

CLEONE DE SOUSA ROCHA

DESPACHO DO DIRETOR
Em 15 de julho de 2021

Processo: 00056-00001621/2019-83. Assunto: RECONHECIMENTO DE DESPESA DE
EXERCÍCIO ANTERIOR. O Diretor Adjunto para Assuntos Administrativo e
Financeiros, Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF,
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$ 1.472,20 (um mil quatrocentos e setenta e dois reais e vinte
centavos), em favor do reeducando AMARILDO DE ABREU VIEIRA, sob o CPF nº
563.***.***-68, 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, no exercício de 20218, 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 - FUNAP/DF.

CLEONE DE SOUSA ROCHA

DESPACHO DO DIRETOR
Em 15 de julho de 2021

Processo: 00056-00002362/2019-16. Assunto: RECONHECIMENTO DE DESPESA DE
EXERCÍCIO ANTERIOR. O Diretor Adjunto para Assuntos Administrativo e
Financeiros, Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF,
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$ 1.644,60 (um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e

sessenta centavos), em favor do reeducando ANTONIO HENRIQUE LIMA, sob o CPF nº
340.***.***-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, no exercício de 20218, 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 - FUNAP/DF.

CLEONE DE SOUSA ROCHA

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO
DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL

PORTARIA Nº 43, DE 15 DE JULHO DE 2021
Acrescenta dispositivo a Portaria nº 37/2020-DF LEGAL, publicada no DODF n°.108, de
09 de junho de 2020, que dispõe sobre a apreensão, remoção, custos dos meios utilizados,
custódia e destinação de bens, equipamentos e mercadorias apreendidas.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO
DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III,
do parágrafo único, do artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, com fundamento
nos incisos I, II, V, VI do artigo 3°, da Lei nº 6.302, de 16 de maio de 2019, e ao Decreto
nº 39.895, de 14 de junho de 2019, alterado pelo Decreto nº 42.091, de 13 de maio de
2021, resolve:
Art. 1° A Portaria nº 37/2020- DF Legal, publicada no DODF n° 108, de 09 de junho de
2020, passa a vigorar acrescida do inciso VIII ao artigo 17, com a seguinte redação:
Art.17.........................................................................................................
VIII- Para a devolução de bens, equipamentos e veículos utilizados no cometimento de
infração relacionada ao acondicionamento, coleta, transporte e disposição dos resíduos
indiferenciados clandestinos, exigir-se-á, ainda, a apresentação da guia de Controle de
Transporte de Resíduos-CTR, ou documento equivalente, emitido pelo Serviço de
Limpeza Urbana-SLU.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTIANO MANGUEIRA DE SOUSA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

ATO DECLARATÓRIO Nº 47/2021
Bens e mercadorias apreendidos no período de 08 a 13/07/2021, com proprietários não
identificados. Processo: 04017-00000377/2021-55.
A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO
DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL,
no uso da competência conferida pelo § 2º do art. 5º da Portaria nº 37, de 4 de junho de 2020,
da DF LEGAL, e em cumprimento ao previsto no § 4º do art. 52 da Lei nº 5.547, de 6 de
outubro de 2015, DECLARA NÃO IDENTIFICADOS OS PROPRIETÁRIOS DOS BENS
E DAS MERCADORIAS APREENDIDOS E RECOLHIDOS AO DEPÓSITO DA DF
LEGAL, na seguinte ordem: NUMERO DO AUTO DE APREENSÃO, DATA DA
APREENSÃO, QUANTIDADE E IDENTIFICAÇÃO DOS BENS E DAS
MERCADORIAS APREENDIDOS CUJOS PROPRIETÁRIOS NÃO FORAM
IDENTIFICADOS: D62171, 08/07/2021, 20 refrigerantes diversos, 02 banquetas na cor
preta, 02 mesas na cor branca, 01 churrasqueira; D64415, 09/07/2021, 4000 tijolos; D62172,
13/07/2021, 04 mesas de plástico na cor branca, 01 churrasqueira, 01 vassoura, 01 pá na cor
vermelha. Ficam os proprietários cientes de que, segundo o § 5º do art. 52, da Lei nº 5.547,
de 2015, e o art. 39, caput, da Portaria DF LEGAL nº 37, de 2020, serão declarados
abandonados os bens e as mercadorias não perecíveis que não forem reclamados no prazo de
até 30 (trinta) dias contados da lavratura do auto de apreensão.

Brasília/DF, 14 de julho de 2021
TÂNIA DE ÁVILA

SECRETARIA DE ESTADO DE JUVENTUDE

RETIFICAÇÃO
Na Portaria Conjunta nº 01, de 16 de novembro de 2020 publicada no DODF Nº 128, de
09 de julho de 2021, páginas 10 e 11, ONDE SE LÊ: “...Dispõe sobre a cooperação mútua
entre a Secretaria de Estado de Empreendedorismo da Juventude – SUBEJUV, por
intermédio da Secretaria de Estado de Juventude – SEJUV e a Região Administrativa do
Riacho Fundo I para desenvolvimento de ações de implementação do Projeto “Espaço da
Juventude...”,LEIA-SE: “...Dispõe sobre a cooperação mútua entre a Secretaria de Estado
de Juventude -SEJUV e a Região Administrativa do Riacho Fundo I para desenvolvimento
de ações de implementação do Projeto “Espaço da Juventude...”.

Na Portaria Conjunta nº 02, de 15 de outubro de 2020 publicada no DODF nº 128, de 09
de julho de 2021, páginas 10 e 11, ONDE SE LÊ: “...Dispõe sobre a cooperação mútua
entre aSecretariade Estado de Empreendedorismo da Juventude – SUBEJUV, por
intermédio da Secretaria de Estado de Juventude – SEJUV e a Região Administrativa do
Cruzeiro para desenvolvimento de ações de implementação do Projeto “Espaço da
Juventude...”,LEIA-SE: “...Dispõe sobre a cooperação mútua entre aSecretaria de Estado
de Juventude -SEJUV e a Região Administrativa do Cruzeiro para desenvolvimento de
ações de implementação do Projeto “Espaço da Juventude...”.
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