
FDCA/DF, na modalidade chancela, de acordo com a Resolução Normativa nº 61, de 1º de
agosto de 2012 e com a Resolução Normativa nº 96, de 26 de outubro de 2021:

PROCESSO INSTITUIÇÃO PROJETO

00400-

00035235/2022-51

Obra de Assistência à Infância

e à Sociedade - OASIS
Bem me Quer na Infância

00400-

00035277/2022-91
Lar de São José Juntos pela Garantia de Direitos

00400-

00035292/2022-30
Instituto Tocar

Tocar os ODS: Promoção da Cidadania e

Protagonismo de Adolescentes na Agenda

2030

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA

Presidente
__________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF
nº 121, de 30 de junho de 2022, página 12.

ATA DA 325ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
Aos 31 de maio de 2022, por videoconferência, deu-se a 325ª Reunião Plenária Ordinária
do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, sob
a presidência do senhor João Henrique Barbosa, Presidente do CDCA/DF, fazendo parte da
reunião os (1) Representantes Governamentais: Suhelem Brasil Santos, da Secretaria de
Estado de Justiça e Cidadania; Michelle da Costa Martins, da Secretaria de Estado de
Saúde; Ziel Ferreira dos Santos, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer; Graziele
Nogueira, da Casa Civil; Márcia Regina da Paz, da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social; Kelly Cristina Tavares, da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania; Susana Cecília Lavarello Mintegui, da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania; Leila Barreto Ornelas, da Secretaria de Estado de Juventude; Grazielle Soares
Mariano, da Secretaria de Estado da Mulher; Denise Rodrigues Parreira; da Secretaria de
Estado de Economia; Eduardo Chaves, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania; Caio
Valente, da Secretaria de Estado de Segurança Pública; Josemar Salviano da Silva, da
Secretaria de Estado de Trabalho; (2) Representantes da Sociedade Civil: Ricardo Testa, do
Instituto Leonardo Murialdo (ILEM); Patricia Andrade Santiago Silva Mello, do Aldeias
Infantis SOS Brasil; Milda Pala Moraes Lourdes, do Instituto Espírito de Luz; Joelma
Oliveira Bonfim, do Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares (IECAP);
Leovane Gregorio, do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e
Cultural do GDF; Gabriella Ferreira Martins Godoy, do Instituto de Educação, Esporte,
Cultura e Artes Populares (IECAP); Adriana Camelo Nunes, da Assistência Social Casa
Azul; Ariceya Albuquerque, do Projeto Integral de Vida (Pró-Vida); Elaine Francisca
Itacarambi, do Centro Salesiano do Menor; Luiza Martins Costa, do Aconchego Grupo de
Apoio à Convivência Familiar e Comuitária; Andre Souza Santos, do Projeto Integral de
Vida (Pró-Vida); Tatiana Augusto Furtado Gomes, do Centro Salesiano do Menor;
Celiomar Dias de Oliveira, do Projeto Integral de Vida (Pró-Vida); João Henrique da Silva
Barbosa, do Instituto do Carinho; Daise Lourenço Moíses, do Conselho de Entidades
Promoção e Assistência social do DF; Elaine Francisca Itacarambi, do Centro Salesiano do
Menor; Pr. Celiomar Oliveira, do Projeto Integral de Vida (Pró-Vida); Francisco Beto, do
Sindicato dos Empregados em Instituição Beneficientes Religiosas e Filantropicas do DF
(SINTIBREF/DF); (3) Da Secretaria Executiva do CDCA: Josimar Almeida, Secretário
Executivo; Christianne Olemann, da Diretoria de Cadastro e Registro (Dicar); Gabriela
Gardennya, da Diretoria de Cadastro e Registro (Dicar); Francineide Alves, da Diretoria de
Acompanhamentos de Normas e Comissões (Danc), Marina Ventura, da Diretoria de
Projetos (Diproj); Debora Caroline Costa, da Diretoria de Projetos (Diproj); (4) E ainda:
Kelly Cristina de Souza Arruda, membro do Comitê Consultivo dos Adolescentes do
CDCA/DF; Tatiana Sandy Tiago, da Defensoria Pública do Distrito Federal; Renato
Bianchini; do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; Maria Onézia Alves do
Nascimento, da Ong Casa de Cultura; Leila Regina Lopes Rebouças, do Instituto AMPB;
Lígia Kaline Dantas da Silva, da Casa de Cultura de São Sebastião DF; Silvia Alves, do
Instituto AMPB. Às 9h13, João Henrique Barbosa, Presidente do CDCA, faz abertura da
sessão, com leitura da pauta. 1. Aprovação da Ata 324ª. Após manifestação sobre o nome
da representante da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a Ata foi
aprovada pelo Pleno. 2. Informes da Presidência. 2.1 Relação das entidades com registro
provisório que aguardam visita. Relatoria: João Henrique solicita que os conselheiros que
ainda não fizeram as visitas às entidades que façam até o dia 15 de junho do corrente ano a
fim de que haja tempo hábil para os encaminhamentos administrativos pela Secretaria
Executiva do CDCA e posterior relatoria dos processos na 326ª Reunião Plenária Ordinária,
prevista para ocorrer no dia 28 de junho de 2022. Milda reitera a fala do João Henrique e
informa que de acordo com a normativa há um prazo para tramitação dos processos no
âmbito do CDCA e que finalizado esse prazo e não tendo encaminhamento essas
organizações têm direito ao registro por decurso de prazo. Josimar esclarece que dia 31 de
julho de 2022 as entidades que estão com registro provisório e não possuem o registro
definitivo perdem o registro e que os processos relatados e não relatados às entidades não
ganham o registro automaticamente. Nessa situação é ultimado para a Plenária que decide
qual decisão tomar. Encaminhamento: Compartilhar no grupo de whatsApp relação das
entidades com registro provisório visitadas e que aguardam visita e relatoria. 2.2 Adicionar
nas reuniões plenárias momento de fala dos adolescentes. Relatoria: João Henrique solicita
e justifica necessidade de abertura de espaço na pauta das reuniões plenárias para oitiva dos
adolescentes. Susana ressalta a importância da participação dos adolescentes e sugere
medidas para tornar a reunião plenária mais acessível para todos os participantes.

Também comunica a presença e participação da Kelly Arruda, adolescente membro do
Comitê Consultivo dos Adolescentes do CDCA/DF. Marcia Regina parabeniza o
pioneirismo entre os Conselhos de Direito das Crianças e dos Adolescentes. Joelma
agradece a iniciativa do Conselho. Patricia reitera a ideia de compartilhar previamente a
pauta da reunião plenária para maior entendimento e participação dos adolescentes.
Renato Bianchini, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios parabeniza o
CDCA pela iniciativa que materializa os normativos do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Encaminhamento: Referendada pelo Plenário. 3. Informes da
Secretaria Executiva. 3.1 Datas das Conferências Regionais.Processo 00400-
00008219/2022-95. Relatoria: Josimar Almeida, Secretário Executivo, informa a
indisponibilidade das datas 4 e 25 de novembro, pela Secretaria de Educação, em virtude
do calendário de dias letivos da referida secretaria. Fala da possibilidade de realização nos
dias 5 e 26 de novembro, aos sábados, durante todo o dia. Informa também que os locais
ainda não foram definidos e da possibilidade de ser solicitado o auditório do Centro de
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação - Eape. Fala dos processos de aquisição
de insumos e logística de realização das conferências e do agendamento de uma reunião
com a Comissão da XI Conferência para apresentação do cronograma e das tarefas
pendentes de realização. Encaminhamento: Compartilhar no grupo de WhatsApp
cronograma das conferências regionais. 3.2 Plenária Extraordinária depois do CAF -
descentralização de recurso para conferências. Josimar apresenta proposta de realização
de reunião plenária extraordinária para referendo da descentralização do recurso para
realização das conferências. 3.3. Denúncia noticiada pelo Instituto Comunidade,
Educação e Cidadania (Icec). Processo 00400-00027878/2022-21. Josimar informa os
encaminhamentos dados pelo Gabinete da Sejus. 4. Relatoria das Comissões. 4.1. Compp.
Luiza Costa, coordenadora da Comissão, inicia a relatoria parabenizando a iniciativa do
Presidente João Henrique em adicionar nas reuniões plenárias momento de fala dos
adolescentes. Faz leitura de trecho do despacho, emitido no dia 10 de maio, pela
Promotorias de Justiça de Defesa da Educação (Proeduc) no qual revoga a Nota Técnica
nº 1/2019, que considerava legal a implementação do projeto Escola de Gestão
Compartilhada. Faz relato da reunião com representantes da Secretaria de Estado de
Educação do Governo do Distrito Federal, onde foram questionadas as condições de
infraestrutura das escolas públicas neste momento de retorno às aulas presenciais,
solicitando informações sobre o Programa Cartão- Creche, o plano de Urgência pela Paz
nas Unidades Escolares do Distrito Federal. Sobre a reunião extraordinária informou a
aprovação do mérito dos projetos para aquisição de veículos com vista ao atendimento de
adolescentes em cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto, do projeto
para aquisição de equipamentos e materiais permanentes com vistas à estruturação da
Escola Distrital de Socioeducação e do projeto de Implementação de Sistema de
Monitoramento por Câmeras nas Unidades Socioeducativas do Distrito Federal. 4.2.
CMSE. A Conselheira Kelly Tavares, apresentou os principais pontos relatados na quarta
reunião ordinária com a escuta da Unidade de Semiliberdade do Gama. Acerca do edital
de egressos, informa que foi deliberado convite ao IECAP para apresentar o andamento
do atendimento aos adolescentes e jovens egressos. Sobre o CEDECA informa que foi
assinado termo de colaboração e estão aguardando abertura de conta para repasse do
recurso e início das atividades. Sobre a aquisição de eletrodomésticos, Kelly informa que
o projeto foi custeado com recursos do FDCA, integralmente executado e adquiridos os
eletrodomésticos previstos no plano de trabalho, entregues ao almoxarifado da SEJUS
para serem patrimonializados e enviados às unidades. Quanto aos eletrônicos, para
aquisição de computadores para as unidades socioeducativas, a conselheira informa que a
licitação fracassou por ausência de proposta em virtude do contexto da pandemia. Os
tablets previstos no plano de trabalho foram adquiridos e entregues ao Centro 18 de Maio
e a equipe da SUAG prepara novo edital para lançamento de nova licitação. Quanto à
aquisição de equipamentos de saúde, informa que foi aberto pregão eletrônico, porém a
maioria dos itens não receberam proposta. Por isso, foram adquiridos apenas macas,
colares cervicais e outros, em virtude do contexto de pandemia e em razão da dificuldade
das empresas assinarem documentos pelo SEI. Kelly informa que a demanda será
readequada pela SUBSIS para reabertura de novo processo licitatório. Acerca da nota de
apoio ao CONANDA em repúdio ao Projeto de Lei nº 7553/2014, que propõe alterar a Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para
permitir a divulgação de foto, vídeo ou imagem de adolescente maior de 14 anos a quem
se atribua ato infracional, e dá outras providências (Art. 1), foi elaborada pela Comissão e
enviado a SECDCA para publicação no DODF. No que se refere aos projetos, informa
que foram apresentados a COMPP e agradeceu a disponibilidade da COMPP para agendar
reunião extraordinária e em aprovar os méritos dos projetos, e informa sobre o andamento
atual dos referidos projetos. O conselheiro Leovane questiona sobre a destinação dos
computadores adquiridos. A Conselheira Kelly esclarece que parte será destinada aos
servidores e que a demanda de computadores para as unidades de internação e de
semiliberdade foram supridas através de parcerias realizadas com outras instituições. 4.3.
COMFMOB. Sem relatoria. A Conselheira Susana informa que não houve quórum para a
realização da reunião. 4.4. CACON. Conselheira Joelma inicia fala convidando a
adolescente Kelly Arruda para falar sobre as experiências vivenciadas como membro do
Comitê Consultivo dos Adolescentes do CDCA/DF. Kelly Arruda expõe a importância da
participação dos adolescentes nas reuniões plenárias, sobre a experiência de ter
participado da live promovida pelo Centro 18 de Maio e parceiros sobre o tema:
Prevenção à violência sexual contra adolescentes na internet - navegado com segurança e
agradeceu a oportunidade de representar o Comitê Consultivo dos Adolescentes nas
reuniões do CDCA/DF. Nesse contexto, Joelma inicia a relatoria informando as atividades
desenvolvidas pelos adolescentes durante o mês, quais sejam, no dia 06 de maio,
participação do adolescente Andrey na Oficina de participação de adolescentes nos
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conselhos da criança e do adolescente, organizada pelo CONANDA, e Seminário
Temático “Saúde mental e enfrentamento à violência racial no sistema socioeducativo”,
realizado no dia 16 de maio no auditório da Fiocruz, ainda no dia 12 de maio, participação
do adolescente Erik Johnnatan na audiência pública em alusão à lei que institui o 18 de
Maio como dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e a
adolescentes, realizada na Câmara dos Deputados, no dia 17 de maio, participação da
adolescente Bruna Rodrigues na reunião deliberativa de discussão e votação de propostas
da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Momento em que,
exigiu o cumprimento da meta 20 do PNE e argumentou a necessidade de mudanças, no
dia 18 de maio, participação das adolescentes Kelly, Kennedy e Isaque na live de
prevenção à violência sexual contra adolescentes na internet, que conto ainda com a
participação das adolescentes da UIFG e de jovens aprendizes do CESAM. 4.5.
COMLEGIS. O Conselheiro Leovane informa da reunião ordinária da Comissão, ocorrida
no dia 05 de maio, oportunidade em que foi tratada a devolutiva da Assessoria Jurídica
Legislativa sobre o Ato Normativo, manifestação da AJL sobre condutas vedadas no
período eleitoral e o entendimento aplicável ao inciso I do artigo 2º. Na ocasião, foi
solicitado colaboração dos demais conselheiros para se dar início a atualização do
regimento interno. 4.6. CCT. A Conselheira Márcia informa da reunião ordinária,
ocorrida no dia 12 de maio, oportunidade em que foi apresentado Projeto de Controle
Social Auditoria Cívica nos Conselhos Tutelares do Distrito Federal, por representantes
da Controladoria Setorial da Justiça e da Coordenação de Transparência e Controle Social
da SEJUS. Na ocasião, foi referendado pelo Pleno convite para os referidos representantes
participarem da próxima reunião plenária para apresentação do projeto. 4.7. CAF. A
Conselheira Denise inicia relatoria com informes da presença do CDCA no 1º Workshop
da Criança e do Adolescente, promovido pela Defensoria Pública, ocorrido no dia 25 de
maio. No tocante a planilha de execução orçamentária do fundo, foi disponibilizada aos
Conselheiros via whatsApp. Na ocasião, Josimar solicitou que seja pautado na próxima
reunião do CAF o planejamento para o orçamento do ano de 2023. A Conselheira Milda
solicita que sejam formuladas medidas urgentes para execução dos recursos do Fundo de
Direitos da Criança e dos Adolescentes do Distrito Federal. 5. Ordem do Dia. 5.1. Edital
de Chamamento Público 2022 - Processo 00400-00031365/2022-14. Encaminhamento:
Referendado edital de Chamamento Público 2022. Relatoria: Josimar informa que a
matéria foi colocada em pauta para aprovação de mérito. Daise manifesta preocupação
quanto a passagem da matéria pelo CAF. Marina Ventura esclarece os trâmites
necessários para aprovação da matéria. João Henrique menciona necessidade de
participação da COMPP para análise e aprovação do Edital. Milda suscita dúvida quanto a
publicação do Ato Normativo Setorial para posterior publicação do Edital. João Henrique
esclarece que o CDCA/DF deliberou pela publicação do Ato Normativo Setorial e solicita
que seja encaminhado, nesta data, referida resolução para publicação no DODF. 5.2.
Construção dos Conselhos Tutelares da Cidade Estrutural, Santa Maria e Sol Nascente -
Processo 00400-00035785/2020-16. Encaminhamento: Referendado a descentralização
do aporte financeiro complementar no valor de R$199.877,15 (cento e noventa e nove
mil, oitocentos e setenta e sete reais e quinze centavos). Relatoria: Josimar dá
conhecimento da matéria aos demais conselheiros. Informa que já houve deliberação e
aprovação do remanejamento do recurso pelo CAFDCA/DF e aprovação ad referendum
pela Diretoria Executiva. 5.3. Projeto Governamental "Em casa com dignidade":
Aquisição de cestas básicas - Processo 00400-00039712/2020-95. Encaminhamento:
Referendado a nova descentralização para o exercício de 2022, no valor de R$ 305.448,00
(trezentos e cinco mil quatrocentos e quarenta e oito reais). Relatoria: Josimar dá
conhecimento da matéria aos demais conselheiros. Informa que já houve deliberação e
aprovação da nova descentralização do recurso pelo CAFDCA/DF e aprovação ad
referendum pela Diretoria Executiva. 5.4. Projeto governamental “Fortalecimento do
Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto”- Processo 00400-00027111/2022-00.
Encaminhamento: Referendado pelo Plenário. Relatoria: Josimar dá conhecimento da
matéria aos demais conselheiros. Esclarece que o subsecretaria de origem da matéria é
SUBSIS. Informa que já houve deliberação e aprovação do projeto pela COMPP, pelo
CAFDCA/DF e pela Diretoria Executiva. Leovane solicita melhores informações sobre a
quantidade de veículos que serão adquiridos e o valor do recurso que será aportado para
custeio do projeto. Marina Ventura informa a quantidade de 15 veículos no valor total de
R$ 1.296.000,00 (um milhão duzentos e noventa e seis mil reais). 5.5. Eleições dos
Conselheiros Tutelares 2023 - Processo 00400-00000436/2022-37. Encaminhamento: a)
João Henrique indicará os demais representantes da Sociedade Civil para compor a Cepe
2023; b) Encaminhar como pauta da próxima reunião do CAFDCA/DF orçamento 2023.
Relatoria: Josimar esclarece necessidade de indicação dos membros que comporão a
Comissão Especial da Eleição de Conselheiros Tutelares – Cepe 2023, indicando a
necessidade de 6 participantes além dos que compõem obrigatoriamente a referida
Comissão, quais sejam, Presidente e vice- presidente do CDCA e membros da
COMLEGIS. João Henrique corrobora com a ideia de serem 3 indicações governamentais
e 3 da sociedade civil. Márcia Regina, Graziele Nogueira e Susana Mintegui se colocam à
disposição, como representantes governamentais, para compor a Comissão. Joelma
Bonfim se coloca à disposição, como representante da sociedade civil, para compor a
Comissão. 5.6. Alteração da Resolução Normativa. Encaminhamento: Referendada pelo
Plenário. Relatoria: Josimar dá conhecimento da matéria. Informa que a proposta é da
Conselheira Graziele Nogueira. Matéria já deliberada e aprovada pelo CAFDCA/DF e
pela Diretoria executiva. Graziele Nogueira esclarece objetivo de alteração do artigo 17
da Resolução 96/2021. Josimar disponibiliza minuta para todos os conselheiros. Marina
Ventura sugere alteração do texto do § 2 do artigo 17, onde-se lê "plano de trabalho"
passa-se a lê "proposta simplificada". 5.7. GT Ato Setorial - Processo 00400-
00019881/2019-75. Encaminhamento:Referendado pelo Plenário. Relatoria:

Josimar sugere alteração da equipe substituindo a representação do Instituto Batucar,
pelo conselheiro João Donandon, da Casa de Ismael e da Ana Caroliny representante da
Secretaria de Desenvolvimento Social, pela conselheira Márcia Regina, da referida
Secretaria. 6. Processo de Registro. Encaminhamento: Aprovação em bloco. Relatoria:
Josimar sugere que o Plenário realize a votação em blocos, a fim de torná-la mais
célere. João Henrique solicita apresentação inicial dos processos com parecer contrário
a aprovação. Daise solicita apresentação da relação dos processos relatados. Josimar
sugere que em caso de indeferimento de concessão ou renovação de registro, o processo
seja relatado ao final. 6.1. Lar Assistencial Maria de Nazaré - LAMANA. Processo
00400-00046328/2020-49. Encaminhamento: Aprovada renovação de registro.
6.2.Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF. Processo 00400-
00045997/2021-84. Encaminhamento: Aprovada renovação de registro. 6.3. Associação
das Obras Pavonianas de Assistência – CEAL/LP. Processo 00400-00043314/2021-54.
Encaminhamento: Aprovada renovação de registro. 6.4. Projeto Nova Vida. Processo
00400-00041143/2021-29. Encaminhamento: Aprovada concessão de registro. 6.5.
Sociedade Espírita de Educação Semente de Luz - SELUZ. Processo 00400-
00025178/2021-11. Encaminhamento: Aprovada renovação de registro. 6.6. Centro de
Projetos e Assistência Integral – CEPAI. Processo 00417-00017063/2018-22.
Encaminhamento: Aprovada renovação de registro. 6.7. Instituto Sociocultural Do
Bem- Isabem. Processo 00400-00034665/2020-93. Encaminhamento: Aprovada
renovação de registro. 6.8. Assistência Social Casa Azul. Processo 00400-
00027106/2019-93. Encaminhamento: Aprovada renovação de registro. 6.9. Aldeias
Infantis SOS Brasil. Processo 00417-00049125/2018-65. Encaminhamento: Aprovada
renovação de registro. 6.10. APAED – Associação de Pais e Amigos Dos Excepcionais
e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia. Processo 00400-00048687/2021-11.
Encaminhamento: Aprovada renovação de registro. 6.11. Casa da Mãe Preta do Brasil -
CMPB. Processo 00400-00032047/2019-75. Encaminhamento: Aprovada concessão de
registro. 6.12. Instituto Acolhe. Processo 00400-00001138/2022-64. Encaminhamento:
Aprovada concessão de registro. 6.13. Instituto Comunidade – Educação e Cidadania.
Processo 00400-00057709/2019-10. Encaminhamento: Aprovada concessão de registro.
6.14. Casa de Cultura e Educação Permanente de São Sebastião. Processo 00400-
00057673/2019-74. Encaminhamento: Aprovada concessão de registro. 6.15.
Associação Desportiva Cultural e Educacional Campeão no Esporte e na Vida. Processo
00400-00050195/2019-71. Encaminhamento: Aprovada renovação de registro. 6.16.
Fundação Bradesco. Processo 00400-00010870/2021-44. Encaminhamento: Aprovada
concessão de registro. 6.17. Associação de Crianças Nova Canaã – ACNC. Processo
00400-00058656/2019-54. Encaminhamento: Aprovada concessão de registro. 6.18.
Instituto de Apoio, Desenvolvimento e Inclusão Social - IADS. Processo 00400-
00023279/2021-57. Encaminhamento: referendada aprovação do relatório que visa à
suspenção do registro. Relatoria: Josimar esclarece que o Conselheiro Caio concedeu a
Instituição um período de tempo para providenciar toda documentação necessária a fim
de comprovar regularidade com os ditames legais. 6.19. Instituição adventista central
brasileira de educação e assistência social. Processo 00400-00002485/2019-17.
Encaminhamento: referendada aprovação do relatório que visa o indeferimento da
concessão de registro. Relatoria: Ariceya constatou suspensão dos serviços do qual foi
solicitado o registro e que a Instituição está mudando para outro modelo de
atendimento. 6.20. INASP – Instituto Nacional de Saúde Psíquica. Processo 00400-
00038691/2020-91. Encaminhamento: referendada aprovação do relatório que visa o
indeferimento da concessão de registro. Relatoria: Ariceya informa que a Instituição
indicou na solicitação de registro endereço não correspondente ao local de realização
das atividades e que não foi estabelecida comunicação com a Instituição em decorrência
do não atendimento das diversas tentativas de contato via telefone. 6.21. Creche
Pioneira da Vila Planalto. Processo 00400-00033907/2019-98. Encaminhamento:
referendada aprovação do relatório que visa o indeferimento da concessão de registro.
Relatoria: Kelly informa que o serviço de convivência não ocorre de acordo com as
legislações vigentes. Ponto incluso. 7. Parecer da Vigilância Sanitária em Saúde do DF.
Encaminhamento: a) Encaminhar ofício para os coordenadores da vigilância sanitária
das regiões administrativas que possuem processos pendentes de parecer; b)
Encaminhar e-mail para as organizações que não possuem relatório da vigilância
sanitária para que procurem a instituição e solicitem a visita. Relatoria: Milda manifesta
preocupação quanto a demora da emissão de parecer pela Vigilância Sanitária em Saúde
do DF. Joelma corrobora com o entendimento de que faz se necessário comunicação
entre a instituição e a vigilância sanitária regional. Francisco Beto esclarece acerca da
autonomia das coordenações de vigilância sanitária local. Às 13h13, o presidente do
CDCA, João Henrique Barbosa, encerra os trabalhos da 325ª Plenária Ordinária, e
Francineide Alves, Diretora Substituta da Diretoria de Acompanhamento de Normas e
Comissões do CDCA, lavro a presente Ata, que segue assinada pelo presidente do
Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

JOÃO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
Presidente

CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO
E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

 
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos treze de junho de dois mil e vinte e dois, às 14h30, reuniu-se extraordinariamente o
Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, por videoconferência pelo
aplicativo Google Meet, estando presentes Allysson Rodrigues Prata (Associação
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