
conferidas pelo art. 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, e delegadas

pelo art. 1º, incisos V, VII e XXII, da Portaria n° 141, de 05 de julho de 2019,

publicada no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, página 12, e tendo em vista o

contido no art. 3º do Decreto nº 39.002, de 24 de abril de 2018, que regulamenta os

arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Revogar a Portaria nº 160, de 02 de março de 2021, publicada no DODF nº 42,

de 04 de março de 2021, que dispõe sobre o funcionamento das unidades da

Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes que prestam atendimento direto

à população, haja vista a publicação do Decreto nº 42.370, de 05 de agosto de 2021, do

Decreto nº 42.462, de 30 de agosto de 2021, bem como da Portaria nº 959, de 24 de

novembro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME SANTANA DE SOUSA

PORTARIA Nº 1026, DE 13 DE DEZEMBRO 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 02, 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 Reconduzir a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar para apurar
responsabilidade de Servidor Público por supostas irregularidades administrativas,
conforme relatada no processo 00400-00004009/2021-47, prorrogada por meio da Portaria
nº 793, no DODF nº 196, de 19 de outubro de 2021.
Art. 2º Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para o encerramento dos trabalhos e
apresentação de relatório conclusivo, prorrogável por igual período.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME SANTANA DE SOUSA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 

ATA DA 320ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
Aos vinte e três de novembro de 2021, por videoconferência, às 9h10, verificado o
quórum regimental, deu-se a abertura oficial da 320ª Reunião Plenária Ordinária do
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF, sob a
presidência do senhor Eduardo Chaves, presidente do CDCA/DF. (1) Representantes
Governamentais: Caio Valente, representante da Secretaria de Segurança Pública;Daniel
R. Ferreira, representante da Secretaria de Turismo; Denise Parreira, representante da
Secretaria de Economia; Eduardo Chaves, da Sejus/SUPCA; Fabryzon de Souza Bezerra,
da Governadoria; Giuliana Córes, representante da SUBPCA; Graziele Nogueira, da
Governadoria; Grazielle Mariano, representante da Secretaria da Mulher; Isabela Barreto,
representante Casa Civil/Articulação Entorno; Kelly C. Tavares, representante da
Sejus/Subsis; Marcia Regina, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social;
Marina Melo, representante da Casa Civil/Articulação Entorno; Monica Maciel Ferreira,
representante da Sejus/Secretaria de Direitos Humanos; Susana Mintegui, da SUBPCA;
Vanessa Mendonça, representante da Secretaria de Turismo; Ziel Ferreira, representante
da Secretaria de Esporte e Lazer. (2) Representantes da Sociedade Civil: Adriana Camelo
Nunes, da Casa Azul; Alceu Avelar, do Instituto Batucar; André Souza Santos, do Pró-
Vida; Ariceya Albuquerque, Pró-vida; Celiomar Dias de Oliveira, do Pró-vida; Daise
Lourenço Moisés, do Cepas; Eliane Salzano , do Iecap; Francisco Rodrigues (Beto), do
Sintibref; Gabriella Godoy, do Iecap; João Donadon, da Casa de Ismael; João Henrique
Barbosa, do Instituto Carinho; Joelma Oliveria, do Iecap; Juliana Miranda, do Aconchego;
Leovane Gregorio, do Sindsasc; Luíza Martins, do Aconchego; Marcos Ritzmann, da Casa
Azul; Patrícia Andreazzi, do Cepsas; Patrícia Mello, da SOS Aldeias; Renata Melo, do
Instituto Espírito de Luz; Ricardo Testa, do Instituto Murialdo; Sthefany Pala, do Instituto
Espírito de Luz; Silvina da Conceição Araújo, da Casa Azul; Valdemar Martins da Silva,
da Casa de Ismael. (3) Demais participantes - da Secretaria Executiva do
CDCA:Rokmenglhe Vasco Santana (secretário executivo); Christianne Olemann, da
Dicar/SECDCA; Marina Sartori, da Danc/SECDCA; Marina Ventura, Diproj/SECDCA. E
ainda: Andrey Felype Nascimento da Silva, do Comitê Consultivo CDCA/DF; Danillo
Ferreira dos Santos, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; Delecy Silva Sousa,
do Cesam; Elaine Francisca Itacarambi, do Cesam; Hellen Louise, do CCC; Karla
Valadares de Castro, do Instituto Nair Valadares; Lucimara Cavalcante, do Fórum DCA;
Marianna Arake, da SUBPCA/Sejus; Rafaela Ventura Gomes, da SUBPCA/Sejus; Silvia
Pala, como observadora. 1. Aprovação Ata 319ª Reunião Ordinária Plenária. Aprovada. 2.
Informes da Presidência. 2.1. Participação do Andrey, membro do Comitê dos
Adolescentes do CDCA/DF, na composição da mesa diretora do Conanda. Relatoria:
Eduardo fala da importância de valorização da participação efetiva dos adolescentes no
Conselho. Susana e Joelma afirmam que o Andrey não tem só iniciativa política , como
também contribui muito na Comissão. 2.2. Destituição do ICC: O presidente Eduardo
reitera posicionamento de vista do conselheiro João Henrique, que seguiu pela
manifestação da Comlegis, sobre a destituição do ICC na composição do CDCA/DF.
Plenária acata por unanimidade o parecer da Comlegis de destituição. 3. Informes da
Secretaria Executiva. 3.1. Assinaturas das memórias para finalização do ano dentro das

formalidades. Relatoria: Rokmenglheafirma ser imprescindível que as memórias de
reunião das comissões sejam assinadas até a última Plenária para que o ano seja encerrado
seguindo as formalidades legais dentro do Conselho.3.2 Plano de ação das comissões para
o ano de 2022. Relatoria: Rokmenglherelembra que o calendário para ano de 2022 contará
com atividades diversas, como processos licitatórios, Conferências regionais e do
Conanda, eleição do Comitê Consultivo de Adolescentes, eleição dos conselheiros de
direito e recomposição das comissões temáticas. Nesse aspecto, Rokmenglhe sugere a
sociedade civil e governo se organizem, dentro das reuniões ordinárias das comissões em
dezembro, e definam os coordenadores e suplentes para o próximo ano, garantindo assim
maior agilidade na próxima plenária. O Presidente Eduardo ressalta a importância do
comprometimento dos conselheiros com as tarefas do conselhos, tendo em vista a baixa
participação da maior parte dos conselheiros, seja da sociedade civil, seja governo. 4.
Relato das Comissões / Conselhos / Comitês. 4.1. Comissão de P. Públicas. Processo
00400-00005160/2021-01 - Relatoria: a coordenadora suplente, Juliana Miranda, relata
alguns pontos abordados na 9ª Reunião ordinária e 3ª extraordinária, como o Plano de
Ação 2022, aprovação de mérito na manifestação de Interesse de Adesão ao Programa
Vem Viver do Iecap, aprovação de mérito da reestruturação da ambiência do Centro
Integrado 18 de maio, manifestação contra PEC 18/2011. Nesse aspecto, relata que a
comissão deliberou por assinar a Nota Técnica contra a PEC 18/2011, proposta pelo
Conanda, e assinar o Manifesto elaborado pela Rede Nacional de Adolescentes e Jovens
do FNPETI e pela Comitê Nacional de Adolescentes na Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil (CONAPETI). Juliana ainda informa que a Comissão aprovou o mérito
das duas pesquisas realizadas pela Codeplan: realização de diagnóstico dos serviços de
acolhimento para crianças e adolescentes no Distrito Federal e pesquisa sobre o
desenvolvimento infantil e parentalidade no Distrito Federal. Relaciona ao final as
concessões, renovações de registro e inscrições de programa deliberadas no mês de
novembro. Por fim, Juliana relata que a Comissão está compondo minutas de editais de
maneira setorizada para que fique mais fácil a análise pelas comissões, dado que a os
processos de habilitação, empenho e assinatura ficariam mais ágeis. Daise relembra que
dentro do Mrosc estão previstos editais permanentes, diz que é preciso liberar o ato
normativo com urgência e pede para registrar em ata que a auditoria do ato normativo
tinha que ter sido publica em 2018. Ressalta também que é essencial que até a última
plenária ato normativo seja finalizado e publicado. Ariceya pede para que os editais
setorizados sejam considerados em nível de comissão, sem desconsiderar o ato normativo.
Reitera que os editais por serviço foram pensados a fim da facilidade na análise dos
projetos.4.2. Comissão de Legislação. Processo 00400-00005787/2021-53 - Leovane
informa que na 10ª Reunião Ordinária da Comissão foi pautada o Plano de Ação para
2022, o qual os conselheiros irão preencher o formulário até a próxima reunião ordinária.
Informa que a Comissão aprovou o parecer proposto por João Donadon, no que se refere a
interpretação sobre os dois anos de CNPJ ativo das Instituições. Ao final, o coordenador
Leovane ressalta que os decretos nº 42.542, de 28 de setembro de 2021, que Institui a
Política Intersetorial de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes do
Distrito Federal, nº 42.543, de 28 de setembro de 2021, que institui o Programa de
Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - Ppcam no DF, e nº 42.544, de
28 de setembro de 2021, que institui o Observatório Distrital dos Direitos da Criança e do
Adolescente e dá outras providências, foram pautados para que os conselheiros tomem
nota sobre a participação do Conselho na execução desses decretos. Afirma que o papel
precípuo do Conselho é garantir os direitos dos adolescentes e pactuar com o estado no
que se refere a essas políticas. 4.3. Comissão de Medidas Socioeducativas. Processo
00400-00005377/2021-11 - Relatoria: Kelly faz um breve relato da reunião de 10 de
novembro e traz que houve a escuta da Unidade de Internação do Recanto das Emas. Diz
que não houve nenhuma demanda de grande urgência na unidade. No que se refere a
atualização do Plano de ação afirma que a maior parte das questões gerais foram
cumpridas. Faltando ainda a atualização sobre o plano dos egressos e entrega das cestas.
Nessa pauta, Rokmenglhe afirma que não precisa descentralizar, a execução ocorre dentro
do próprio edital dos egressos e cestas. Nesse caso, se há previsão na LOA, é possível
empenhar. No edital de Egresso, o Iecap assinará o contrato no dia 1º de dezembro. E o
Cedeca está trabalhando na fase final, ou seja, instrução e correção de análise de
documentos. Oficina de xadrez, feita com recurso do Fundo, foi implementada na unidade
de internação provisória. Ao final, afirma que administrativamente não há nada para
demandar do Conselho, que a demanda ocorre na esfera administrativa com a Ungef. 4.4.
Comissão de Formação e Mobilização. Processo 00400-00005174/2021-16 - Relatoria:
Eduardo afirma que a reunião precisou ser remarcada para o dia 25 de novembro, por isso
não há relatoria até o momento presente. 4.5. Comissão de Acompanhamento do Comitê
Consultivo. Processo 00400-00009623/2021-03 - Relatoria: Joelma diz que a Flacso pediu
a indicação de dois adolescentes para participar do Mapeamento de Práticas de
Participação de Adolescentes, que não particiapam do CPA, sendo eles: Kelly Cristina de
Souza Arruda e Hugo Gomes Barbosa, titulares; e como suplentes; Erik Johnnatan e
Waldo Lucas de Almeida Santos. Outra pauta foi o preenchimento de um formulário sobre
o perfil dos adolescentes, pedido ora feito pelo Conanda/SNPDCA/Flacso. Foi produzida
a Roda de Conversa “Nós somos todos iguais” rememorando o Dia Nacional da
Consciência Negra. Joelma frisa que a reunião ordinária da Comissão foi cancelada por
falta de quórum, mas que as demandas do Comitê Consultivo foram supridas. Ao final,
afirmou que a Comissão está em vias de elaboração do plano de ação, que possui como
objetivos elaborar o regimento interno da comissão e traçar estratégias para que os
membros do Comitê Consultivo tenham acesso a dados móveis de internet, vislumbrando
que a participação dos jovens seja facilitada. 4.6. Comissão do Conselho Tutelar. Processo
00400-00013740/2021-63 - Relatoria: Graziela informa que não houve Reunião Órdinária,
mas que para o mês de dezembro a pauta é a apresentação do relatório da
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Consulta Pública do Código de Ética dos Conselheiros Tutelares. Conselho de Adm. do
FDCA - Encaminhamento: enviar convite para a secretária de Justiça e Cidadania e para o
subsecretário de Políticas da Criança e do Adolescente, com o objetivo de que possam
participar da última Plenária do CDCA/DF. Relatoria: Denise Parreira traz informações
sobre a questão de possível construção de unidade de conselho tutelar no Guará, com a
informação de que os trâmites estão bem avançados. Pontua a questão dos termos de
fomento, destacando que agora é seguir os trâmites formais e legais para efetivação deles.
Entende como positivo o fato de a Codeplan poder realizar a pesquisa acerca da realidade
de crianças e adolescentes no Distrito Federal e se coloca à disposição para esta matéria,
caso precise. Francisco (Beto) diz que é preciso esforços para que as parcerias e os termos
de fomentos sejam firmados, ao falar do evento do GDF que assinou a disponibilização de
recursos para essas parcerias. Ele acrescenta que a assinatura não garante a execução dos
projetos. Ele pede informações do status em que se encontra a questão do acréscimo de
recursos aprovado em plenária, cerca de 10 milhões, que visava atender as entidades ainda
não contempladas. Ele pede uma relação das entidades já contempladas. Denise informa
que uma relação será disponibilizada. Daise registra que a Ungef tomou iniciativa diversa
da que ela tinha proposta na plenária anterior. Em vez de reenviar os processos
relacionados para nova manifestação da AJL, diz ela, a Ungef fez uma consulta. Daise
solicita que os processos sejam enviados, conforme ela propusera em plenária anterior.
Alceu pede esforços da presidência do CDCA no sentido de que as parcerias e os termos
de fomento sejam efetivados. 4.8. Grupo de trabalho. Relatoria: Rokmenglhe afirma que
não houve reunião dos GT's no mês de novembro. No entanto, Daise pede para registrar
em Ata que, embora o GT do Ato Normativo não tenha se reunido, solicita o retorno da
análise do jurídico para encaminhamento da próxima Plenária para a publicação. 5. Ordem
do Dia. 5.1. Indicação de representante para o Programa de Proteção a Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte (Ppcaam) - Decreto nº 42.543/2021 .
Encaminhamento: a) Conselheiros indicarão a entidade através do grupo do WhatsApp;
b)Eduardo indicará o conselheiro do governo até o fim da semana. Relatoria: Denise
pergunta como se dá a representação dos conselheiros dentro do Programa. Eduardo
explica que é semelhante à atuação feita no CDCA/DF, dado que o conselho gestor se
reúne uma vez ao mês para deliberar sobre a pauta definida. Rokmenglhe afirma que o
Conselho Gestor é responsável por definir o acolhimento e as portas de entrada, diante das
situação de violência enfrentadas pelas crianças vitimadas. Ressalta ainda que a entidade
gestora do programa faz a execução e o conselho acompanha essa execução, além de
definir a inclusão ou retirada dos ameaçados. Joelma Oliveira diz que tem interesse em
representar o CDCA no Conselho Gestor, mas precisa organizar sua agenda antes de
confirmar. Eduardo diz que fará uma interlocução com a Nayara (representante do
programa) para ter informações complementares. 5.2 Resolução 98, revogação da
Resolução 91. Encaminhamento: aprovação da resolução por unanimidade da plenária,
com alteração do artigo 5º. Relatoria: Rokmenglhe espelha a resolução e faz a leitura.
Alceu sugere que seja feita alteração da redação do art. 5º. Rokmenglhe diz que fará a
alteração com a redação “assim que as resoluções forem publicadas”. Rok diz que, se a
resolução for aprovada, os processos serão distribuídos para que as entidades recebam
visitas dos conselheiros e, após esse momento, ir para Plenária para deliberação de
concessão, renovação ou inscrição de programa. Ressalta que os registros que eram
provisórios durante a pandemia passarão a ser definitivos. Beto afirma que, para o
deferimento de autorização/concessão, não é necessário o envio do processo para a Divisa.
Rokmenglhe explica que, em caso de apoio ao socioeducativo em meio aberto e
acolhimento institucional, é necessário o envio para a fiscalização da Divisa. Mas que, no
caso de orientação e apoio sociofamiliar, não é necessário o envio do processo para este
parecer. 5.3 Resolução nº 223, de 20 de outubro de 2021- Organização da XII Conferência
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Encaminhamento: a) a Comissão
Organizadora, que requer três representações do governo e três da sociedade civil, fica
instituída pelas seguintes entidade: IEL (Instituto Espírito de Luz), Aconchego e Iecap,
como representantes da sociedade civil; e representação do governo: Secretaria de Justiça,
gabinete do governador, Secretaria de Educação, além do presidente e vice do CDCA/DF;
b) marcar reunião desse grupo antes da próxima Plenária. Relatoria: Rokmenglhe diz que
é importante que essa Comissão se reúna antes da última Plenária para o planejamento da
Conferência. 5.4 Considerações sobre a PEC 18/2011. Encaminhamento: SECDCA vai
disponibilizar os links nos grupos de whatsapp para assinatura dos conselheiros. Relatoria:
Os conselheiros decidem apoiar as iniciativas que já estão ocorrendo, como a Nota
Técnica do Conanda, do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho
Infantil.Rokmenglhe reitera que, no site da Câmara dos Deputados, existe possibilidade de
votação contra a proposta de emenda. 5.5 Instituição: Obras Sociais do Centro Espírita
Irmão Áureo - OSCEIA. Projeto: Lavanderia Social. Encaminhamento: Referendada a
autorização para captação de recursos pelo pleno da Plenária nº 320 do CDCA/DF. 5.6
Instituição: Villa Samaritana. Projeto: Vila Kids.Encaminhamento: Referendada a
autorização para captação de recursos pelo pleno da Plenária nº 320 do CDCA/DF.
5.7Instituição: Casa de Ismael - Lar da Criança. Projeto: Jovens da Represa do
Descoberto. Encaminhamento: Referendada a autorização para captação de recursos pelo
pleno da Plenária nº 320 do CDCA/DF. 5.8 Instituição: Casa Azul Felipe Augusto.
Projeto: Construindo Sonhos: Etapa III. Encaminhamento: Referendada a autorização para
captação de recursos pelo pleno da Plenária nº 320 do CDCA/DF. 5.9 Instituição:
Associação Benéfica Cristã Promotora do Desenvolvimento Integral - ABC PRODEIN.
Projeto: LAÇOS DA PAZ . Encaminhamento: Referendada a autorização para captação de
recursos pelo pleno da Plenária nº 320 do CDCA/DF. 5.10 Programa Cartão-Creche.
Encaminhamento: a) Marcar reunião conjunta entre Comlegis, escolas cadastradas no
programa, Secretária de Educação e Subsecretaria de Fomento ao Empreendedorismo; b)
enviar matéria para Comlegis formular propostas de pauta para a reunião conjunta. c)

requisitar normativas para Secretaria de Educação e Subsecretaria de Fomento ao
Empreendedorismos, a fim de conhecer o regulamento do programa. d) convidar a Karla
Valadares do Cepas para a reunião. Relatoria: O subsecretario da Subsecretaria do
Fomento ao Empreendedorismo, Danilo Ferreira, compareceu à Plenária para falar sobre
o Programa Cartão Creche, em resposta ao convite feito pelos conselheiros do CDCA/DF.
Danilo traz que o Programa Cartão está em fase de implementação e desenvolvendo bases
para se tornar um programa sólido. Que o objetivo é para ampliar as vagas ofertadas em
creches pela Secretaria de Educação (SEEDF), dando oportunidade de desenvolvimento
às crianças nos primeiros anos. Os conselheiros perguntam ao Danilo sobre a fiscalização
da parte pedagógica, ampliação da rede de atendimento e metas do programa. Danilo
explica que o Programa é gerido em parceria entre a Secretaria de Educação e Secretaria
de Desenvolvimento Econômico (SDE). No que se refere a atuação da SDE, a função é
credenciar e habilitar as instituições, além de orientar as escolar. Ressalta que é necessário
que a escola esteja credenciada na SEEDF, para depois ser habilitada para o programa.
Danilo explica ainda aos conselheiros que o Cartão Creche pretende ampliar as vagas
ofertadas em creches pela SEEDF, para atender, no mínimo, 60% das crianças de 0 a 3
anos até 2024. A fiscalização ocorre no âmbito da SEEDF, a qual realiza visitas regulares,
verificando as condições físicas necessárias para o desenvolvimento de atividades
pedagógicas e de salubridade. Karla Valadares diz que recebeu denúncias em que há
escolas que cobram o material , sendo que o decreto veta essa cobrança. Danilo afirma
que o decreto prevê sanções, tanto para as escolas quanto para quem faz uso indevido do
benefício, mas que na prática ainda há problemas. Informa que para minimizar tais efeitos
há uma equipe de telemarketing dentro da SDE que trabalha com a conscientização sobre
o benefício. Danilo colocou-se a disposição para sanar as demais dúvidas bem como
formar parceria com CDCA/DF a fim de que o programa seja aprimorado. 5.11
Manifestação de Interesse de Adesão ao Programa Vem Viver. Encaminhamento: Termo
de adesão aprovado pela Plenária. Relatoria: Gabriela Godoy diz que o Programa conta
com alguns parceiros para integrar a rede de proteção da criança e do adolescentes, como
o CDCA/DF e MP. Apresenta um vídeo que demonstra como o Programa garante o
direito à vida, reduzindo a letalidade infantojuvenil por meio da cultura da paz e
prevenção à evasão escolar. Conselheiros parabenizam a iniciativa e afirmam que tal
matéria foi aprovada pela Compp. 6.Distribuição e relatoria de processo de registro.
Encaminhamento:SECDCA fará a distribuição conforme Resolução 82 e encaminhará
para os titulares junto ao documento com orientações para visitação. Ponto incluso na
pauta: 7. Reunião presencial do Comitê Consultivo de Adolescente do CDCA/DF.
Encaminhamento: a)Marcar reunião conjunta Cacon e CMSE para realizar as
providências necessários ao comparecimento dos adolescentes do sistema socioeducativo;
b) Cacon organizará os trâmites para deslocamento dos membros até o espaço da reunião.
Relatoria: O adolescente Andrey, membro do Comitê Consultivo do CDCA - Ccon pede
para que os conselheiros avaliem o mérito do pedido do Comitê, dado que consideram
imprescindível a interação entre os demais componentes do Comitê para o engajamento
nas políticas. Kelly, também membro do Ccon, diz sobre a dificuldade dos adolescentes
que cumprem medida socioeducativa de estarem presentes, pede que os conselheiros
manifestem-se com sugestões possíveis nesses casos. O presidente Eduardo diz que não
só é possível essa participação, como também é um direito desses adolescentes. A
conselheira Mônica diz que irá adiantar as tratativas para a liberação desses membros do
Ccon. O conselheiro Valdemar oferece a Casa de Ismael como o espaço para a reunião,
afirma que no local os cuidados para prevenção da Covid-19 serão tomados. Nada mais
havendo a tratar, a reunião encerrou-se às dezesseis horas e vinte e três minutos, e eu,
Marina Sartori, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo presidente do Conselho de
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. EDUARDO CHAVES DA
SILVA, Presidente.

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 100, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021
Altera a Resolução Normativa nº 69, de 06 de agosto de 2014, que dispõe sobre a criação
e manutenção da Escola de Conselhos do Distrito Federal e dá outras providências
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO
DISTRITO FEDERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
DO DISTRITO FEDERAL, órgão autônomo, paritário e deliberativo da política de
promoção dos direitos da criança e do adolescente, criado por força do Estatuto da
Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8.069/90, e pela Lei Distrital nº 234/1992,
regido pela Lei Distrital n° 5294/2014, vinculado administrativamente à Secretaria de
Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, considerando a Resolução Conanda nº
223, de 20 de outubro de 2021, em deliberação da 321ª reunião ordinária, realizada em 14
de dezembro de 2021, resolve:
Art. 1º O caput do art. 5º da Resolução Normativa nº 69, de 06 de agosto de 2014, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5º As ações de planejamento e acompanhamento da política de desenvolvimento,
manutenção e metodologia dos trabalhos da Escola Conselhos ficam a cargo da Comissão
de Formação e Mobilização, sob referendo do Plenário do CDCA/DF."
Art. 2º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO CHAVES DA SILVA
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 106, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre a composição de comissões temáticas, especiais e temporárias do Conselho
de Direitos da Criança e do Adolescente para o ano de 2022
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO
FEDERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO
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