
Art. 2º Quaisquer alterações significativas na condição de saúde ou funcional da
servidora, aptas a interferir diretamente no cumprimento do acordo, deverão ser
comunicadas imediatamente à respectiva chefia imediata e à Gerência de Sindicâncias
- GSIND.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

WENDERSON SOUZA E TELES

PORTARIA Nº 156, DE 10 DE JUNHO DE 2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 214, §2º da
Lei Complementar Distrital nº 840/2011, resolve:
Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a contar de 14 de junho de 2022, o prazo de
tramitação da Sindicância nº 220210001-SEAPE, (04026-00003999/2021-26), instaurada
pela Portaria nº 85, publicada no DODF nº 80, de 30 de abril de 2021, página 42,
reconduzida pela Portaria nº 153, publicada no DODF nº 109, de 14 de junho de 2021,
páginas 42/43.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

WENDERSON SOUZA E TELES

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 08 de junho de 2022

Interessado: Comissão Permanente de Disciplina – CPD/SEAPE. Referência:
Memorando Nº 162/2022 - SEAPE/GAB/CED Assunto: Prorrogação de prazo para
conclusão do PAD nº 13/2018 - SESIPE, atual SEAPE.
I - Consoante solicitação da Comissão Permanente de Disciplina, concedo 60 (sessenta)
dias de prorrogação de prazo, a partir do dia 11 de junho de 2022, na forma do art. 217,
parágrafo primeiro, da Lei Complementar distrital nº 840, de 23 de dezembro de 2011,
para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 13/2018 - SESIPE, atual
SEAPE (processo restrito 00050-00160339/2017-34 e processo sigiloso 00050-
00044961/2018-87), instaurado por meio da Portaria nº 37, de 07 de fevereiro de 2022,
publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 29, de 10 de fevereiro de 2022. II -
Publique-se.

WENDERSON SOUZA E TELES

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

PORTARIA Nº 535, DE 10 DE JUNHO DE 2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 113, 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, bem como o contido no artigo 3º e o anexo III,
do Decreto nº 39.807, de 06 de maio de 2019, e no artigo 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 00400-00008997/2021-01, prorrogada por meio da
Portaria nº 362, de 12 de abril de 2022, publicada no DODF nº 73, de 19 de abril de
2022.
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 324ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA

Aos 26 de abril de 2022, por videoconferência, deu-se a 324ª Reunião Plenária Ordinária do
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, sob a
presidência do senhor Eduardo Chaves, vice-presidente do CDCA/DF, fazendo parte da
reunião os (1) Representantes Governamentais: Caio Valente, da Secretaria de Segurança
Pública; Daniel R. Ferreira, da Secretaria de Turismo; Cláudia Rachid Machado, da
Secretaria de Educação; Denise Parreira, da Secretaria de Economia; Eduardo Chaves, da
SEJUS/SUPCA; Graziele Nogueira, da Casa Civil; Kelly Cristina Tavares, da
SUBSIS/SEJUS; Marcia Regina, da Secretaria de Desenvolvimento Social; Marina Melo,
da Casa Civil/Articulação Entorno; Susana Mintegui, da SUBPCA; Suhelem Brasil, da
SEJUS; Leila Ornelas, da Secretaria de Juventude; Denise Parreira, da Secretaria de
Economia; (2) Representantes da Sociedade Civil: Silvina Araújo, da Casa Azul; Alceu
Avelar, do Instituto Batucar; André Souza Santos, do Pró-Vida; Ariceya da C. Souza de
Albuquerque, do Pró-Vida; Celiomar Dias de Oliveira, do Pró-Vida; Delecy Silva Sousa, do
Centro Salesiano; Elaine Itacarambi, do Centro Salesiano; Francisco Rodrigues (Beto), do
Sintibref; Gabriella Godoy, do IECAP; João Donadon, da Casa de Ismael; Joelma Oliveria,
do IECAP; Juliana Miranda, do Instituto Aconchego; Julia Salvagni, do CRP; Leovane
Gregorio, do Sindsasc; Milda Moraes, Instituto Espírito de Luz; Silvina da Conceição
Araújo, da Casa Azul; Tatiana Augusto Furtado Gomes, do Centro Salesiano; (3) Da
Secretaria Executiva do CDCA: Josimar Almeida, secretário

executivo; Christianne Olemann, da Dicar/SECDCA; Marina Sartori, da Danc/SECDCA;
Francineide Alves, da Danc/SECDCA; Marina Ventura, Diproj/SECDCA. E ainda: Centro
Social Formar; Josemar da Silva; Leslie de Carvalho, MPDFT; Carlos Augusto
Marcondes Eugenio, da Viver - Associação dos Voluntários Pró-Vida Estruturada; Jamires
Araujo Almeida, do Vila do Pequenino Jesus; Jaqueline de Alencar Araújo de Oliveira, do
Instituto Doando Vida por Rafa e Clara; Lucimara Cavalcante, do FDCA; Luiza
Arcangela de Almeida Carneiro, da UNGEF/SEJUS; Marianna Arake, da SUBPCA;
Patrícia Braga de Oliveira, da Sociedade Cristã Maria e Jesus Nosso Lar; Paulo Cesar
Farias Ferreira, do Instituto Integridade. Às 9h10, Eduardo Chaves, vice-presidente do
CDCA, deu abertura à sessão, com anúncio de que o presidente João Henrique estaria
ausente durante a Plenária. 1. Aprovação da Ata 323ª. Aprovada pelo Pleno. 2. Informes
da Presidência – Adesão do CDCA ao Pacto Nacional da 1ª Infância. Processo 00400-
00013482/2022-04. Relatoria: Eduardo dá conhecimento aos conselheiros sobre o Pacto
Nacional pela Primeira Infância de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça junto aos
demais atores de atenção à criança e ao adolescente. Ressalta que o Pacto possui como
um de seus objetivos o intercâmbio de conhecimentos da rede de proteção à primeira
infância. Dessa maneira, sugere que o Conselho celebre o Pacto, em vista da natureza do
CDCA. Ressalta ainda a importância da participação dos conselheiros no Seminário do
Pacto, o qual viabiliza a qualificação dos profissionais do Sistema de Garantia de Direitos
da Criança e do Adolescente de todo o país. Por fim, frisa que enviará via WhatsApp a
data e o local em que ocorrerá. 3. Informes da Secretaria Executiva. 3.1 Eleições Comitê
Consultivo. Processo 00400-00027282/2022-21. Relatoria: Josimar Almeida, secretário
executivo do CDCA informa que a Secretaria disponibilizará para a Cacon minuta do
edital, a fim de que a Comissão faça as contribuições que julgar necessárias. 3.2 Sistema
Eletrônico de votação. Processo 00400-00031217/2020-38. Relatoria: Josimar diz que essa
proposta foi de iniciativa do então secretário executivo Rokmenglhe Vasco e que a atual
gestão dará continuidade ao projeto. Reitera a eficiência do mecanismo para as futuras
eleições da sociedade civil e dos conselheiros tutelares. 3.3 Identificações funcionais dos
conselheiros. Relatoria:Josimar afirma que a elaboração do material, realizada em parceria
com a SEJUS, está na fase final. Sendo ainda necessário finalizar as tratativas referentes à
impressão dos documentos. 3.4. Ponto incluso. Denúncia de fatos praticados por
componente de Comissão Gestora do Projeto Estamos Juntos. Encaminhamento: Marcar
reunião conjunta entre CAFDCA e Comlegis com a denúncia sendo o único ponto de
pauta. Relatoria: Josimar dá conhecimento sobre o e-mail recebido pela SECDCA, no
qual o Instituto Comunidade Educação e Cidadania apresenta a denúncia/notificação de
fatos acontecidos no âmbito do acompanhamento do projeto "Estamos Juntos", executado
por esta OSC, por meio do Termo de Fomento nº 35 /2021. Eduardo concede a fala de
dois minutos a Wesliane, do Instituto. Wesliane relata que a servidora suplente,
responsável pela gestão do projeto, agiu de maneira desrespeitosa com a equipe e usuários
dos serviços prestados no projeto. Segundo ela, durante uma visita a atuação se deu não
só de maneira preconceituosa, como também com abuso de autoridade. Os conselheiros
solidarizam-se com a equipe e informaram que caso a conduta da servidora tenha ocorrida
fora dos parâmetros preceituados pelo princípio da urbanidade e zelo, serão tomadas as
medidas legais cabíveis. Asseguraram que o caso será encaminhado aos órgãos
competentes para que a averiguação seja ilibada, seguindo os princípios da legalidade,
ampla defesa e contraditório. 4. Relatoria das Comissões. 4.1. Compp – A suplente da
coordenadora, Juliana Miranda, iniciou dizendo que a Secretaria de Educação não
compareceu a sessão ordinária do mês de abril. Explica que o convite ora feito se deu
para a prestação de informações sobre a execução do programa cartão-creche. Traz
também que os conselheiros, Adriana Nunes, Marcos Ritzmann e Giuliana Cores,
elaboraram relatório técnico, em resposta à denúncia contra a Clínica Khenosis, o qual
será referendado na Ordem do dia. Por fim, informa que a Comissão pautou a importância
da ampla divulgação do Centro 18 de Maio como um espaço de acolhimento de crianças e
adolescentes que sofrem abuso. 4.2. CMSE – A conselheira Milda faz um panorama dos
trabalhos da Comissão e apresenta os principais pontos relatados na terceira reunião
ordinária com a escuta da Unidade de Internação de Santa Maria. Dessa maneira, informa
que houve duas grandes dificuldades apresentadas na escuta, quais sejam: inserção efetiva
dos socioeducandos no mercado de trabalho e infraestrutura da Unidade. Adverte que os
reflexos econômicos agravados pela Pandemia de Covid-19 estão influenciando nas
ofertas de trabalho para os adolescentes e consequentemente diminuindo as possibilidades
de inserção no mercado formal. No que se refere ao espaço físico da Unidade, relata que
a falta de espaço prejudica o pleno desenvolvimento das atividades, segundo a equipe.
Nesse sentido, Milda afirma que os problemas foram encaminhados para a SUBSIS, a fim
de que seja solucionado o mais brevemente possível. No que se refere à atualização do
Plano de Ação, diz que os projetos de implementação de sistema de monitoramento por
câmeras nas Unidades Socioeducativas do DF, de aquisição de veículos com vista ao
atendimento de adolescentes em cumprimento das medidas socioeducativas em meio
aberto e de aquisição de equipamentos e materiais permanentes com vistas à estruturação
da Escola Distrital de Socioeducação estão em andamento. 4.3. Comfmob –Eduardo diz
que a Comissão está desenvolvendo conjuntamente à Cacon e ao Comitê Gestor
Intersetorial de Políticas Públicas para Primeira Infância a formulação de ações para a
ampla divulgação das políticas públicas para a promoção e a proteção dos direitos da
primeira infância no DF. Eduardo também traz que a Comissão teve como pauta a
resposta da SUAG no que se refere a possibilidade de chamamento público para
implementação da Escola de Conselho, ressalta que a devolutiva da referida pasta chegou
após a reunião ordinária da Comissão. Sendo assim, o ponto será tratado na reunião de
Maio. 4.4. Comlegis – Leovane, coordenador da Comissão, diz que a Comissão trabalhou
em dois documentos, quais sejam: Edital de eleição da sociedade civil e consolidação das
resoluções que tratam de registro, os quais
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vieram para referendum da Plenária. 4.5. CCT – sem relatoria. Marcia expõe que não
houve quórum para a realização da reunião. 4.6. Cacon – Susana inicia dizendo que foi
feito GT para trabalhar as produções escritas, como o regimento interno e material
institucional e promocional do Comitê. Sobre a reunião do Comitê Consultivo informa
que a reunião ocorreu em formado de roda de conversa e contou com os convidados
Paulo Farias e Raphaella. Na oportunidade, os convidados sugeriram que os membros da
Cacon adquiram não só uma metodologia de participação política, como também
previsão orçamentária para as atividades do Comitê Consultivo, como o transporte,
internet e alimentação. Susana também informa que foi disponibilizado aos adolescentes
um Forms Google Docs para o preenchimento dos dados atualizados, a fim de mapear as
possíveis dificuldades em participar do Comitê Consultivo. Relata ainda que foram feitas
duas reuniões com o CPA CONANDA, das quais resultaram os encaminhamentos de
convidar os conselheiros de direitos para participarem da Oficina de Participação de
Adolescentes no dia 06 de maio e os informar sobre o calendário proposto pelo
CONANDA para o Processo de Escolha dos Adolescentes para próxima gestão, que
deverá ocorrer até outubro 2022. Por fim, diz que o Comitê Consultivo está
acompanhando os trabalhos da Comissão Organizadora das Conferências. 4.7. CAF – a
coordenadora do CAF, Denise Parreira, informa que os encaminhamentos dados em
reunião ordinária estão pautados na ordem do dia da Plenária. No tocante a planilha de
execução orçamentária do fundo, afirma que está em fase de elaboração junto a UNGEF.
5. Ordem do Dia. 5.1. Consolidação das resoluções de registro. Processo 00417-
00039714/2018-35. Encaminhamento: referendada aprovação da consolidação das
resoluções de registro. Relatoria: Josimar informa que a matéria foi aprovada pela
Comlegis, seguiu para Direx está para aprovação e referendo dos conselheiros. O
secretário executivo frisa que a consolidação visa a melhor orientação dos conselheiros e
rito mais eficiente do processo de registro. Leovane afirma que durante a sessão
ordinária da Comissão, a resolução foi discutida ponto a ponto, a fim de torná-la
facilitada, mas sem suprimir os quesitos essenciais de registro e avaliação das entidades.
5.2. Edital Eleição Sociedade Civil. Processo 00400-00026117/2022-51.
Encaminhamento: referendada aprovação da minuta de Edital. Relatoria: Leovane dá
conhecimento de que a eleição ocorrerá no segundo semestre. Informa que os pontos que
causaram transtorno na eleição anterior foram revisados no edital para que o processo
eleitoral ocorra de maneira facilitada. Josimar informa que o calendário foi adaptado
assegurando que o pleito ocorra seguindo as restrições do período eleitoral distrital. 5.3.
Recomendação aos órgãos da rede sobre a importância da data 18 de maio.
Encaminhamento: indicação das conselheiras Denise Parreira e Márcia Regina para a
participação no Seminário. Relatoria: Eduardo diz sobre a importância da data e fala da
escolha de conselheiro para participar do Seminário. Susana afirma que o local e data
estão sendo deliberadas em reunião no dia de hoje, afirma que após as tratativas avisará
as conselheiras sobre a data e o local pelo WhatsApp. 5.4. Relatório Clínica Khenosis.
Processo 00400-00022237/2021-07. Encaminhamento: referendada aprovação do
Relatório produzido pela Compp. Relatoria: Josimar diz que é necessário a aprovação
em Plenário do relatório para que o documento siga com os encaminhamentos
deliberados na Compp e Direx. Eduardo faz a leitura do documento, o qual é
recepcionado na íntegra pelo Pleno do CDCA. 5.5. Composição Comissão de
Monitoramento. Encaminhamento: o governo indicará conselheiro em momento
posterior e a sociedade civil aguardará a recomendação do presidente João Henrique
sobre os requisitos necessários para a indicação. Relatoria: Denise informa que houve
baixa de conselheiros. Segundo ela, o argumento utilizado pelos conselheiros foi a falta
de disponibilidade para acompanhar a Comissão. Milda diz que o processo de
monitoramento está burocrático, fator que dificulta a atuação. Reitera que há
nebulosidade quanto às atribuições concernentes a Comissão Gestora e a de
Monitoramento. Eduardo informa que para a escolha dos conselheiros de governo será
feita consulta a lista de disponibilidade, a qual tem como critério objetivo a menor
demanda de cada membro. 5.6.Diagnóstico Serviço de Acolhimento. Processo 00400-
00025296/2021-29. Encaminhamento: conselheiros tomam conhecimento e aprovam a
matéria. Relatoria: conselheiros afirmam ser essencial que o CDCA/DF desenvolva
pesquisa com orientações técnicas a respeito dos preços para que o serviço de
acolhimento seja ofertado de maneira digna ao desenvolvimento das crianças e
adolescentes. Eduardo afirma que trabalhará junto a Codeplan para inclusão da
precificação dos serviços de acolhimento como ponto na pesquisa. 5.7. Plano Decenal
Conanda. Processo 00400-00023030/2022-22. Encaminhamento: Encaminhar o Plano
Decenal Distrital dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes ao Conanda.
Relatoria: Eduardo diz que o Plano foi elaborado no ano de 2018 e sua vigência é até o
ano de 2027. Rememora a construção do documento por parte da Secretaria de Estado de
Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal em parceria com o
CDCA/DF e demais atores da rede de proteção à infância. 5.8. Éden – Instituto de Apoio
ao Desenvolvimento. Projeto Grupo de Atenção e Desenvolvimento Infantil – EGAD.
Processo 00400-00004511/2022-39. Encaminhamento: referendada aprovação de
autorização para captação de recursos. Relatoria: Denise informa que o Instituto sanou
as pendências observadas pela Diproj. Marina Ventura informa que o projeto possui
como objetivo geral promover processos de aprendizagem e desenvolvimento de alunos
através do apoio de uma equipe multidisciplinar. 5.9. Instituto do Carinho - Aquisição de
Ambulância. Processo 00400-00025663/2022-75. Encaminhamento: referendada
aprovação de autorização para captação de recursos. Relatoria: Marina informa que o
Projeto tem a finalidade de atender às necessidades de transporte das crianças com
síndromes raras, visando o bem estar e melhor deslocamento destas. 5.10. Reforma do
Centro 18 de Maio. Processo 00400-00041395/2021-58. Encaminhamento: referendada
aprovação de descentralização de recursos do Fundo. Relatoria: Eduardo

informa que o Projeto governamental teve o plano de trabalho aprovado pelas
pastas competentes. 5.11. Prestação de contas PJFeis - Entidade Sociedade do
Amor em Ação. Processo 00400-00056773/2021-06. Encaminhamento: referendada
aprovação do Relatório. Relatoria: Leovane informa que seu parecer defere a
permanência do registro junto ao CDCA/DF. Expõe ainda que através de consulta
nos sistemas informatizados foi possível identificar que a entidade Sociedade do
Amor em Ação - Escola Beija-flor regularizou a conta julgada irregular,
apresentando assim, até a presente data, certidão negativa. 5.12. Prestação de
contas PJFeis - Entidade Creche Renascer- Escola Tio Pedro. Processo 00400-
00049579/2021-66. Encaminhamento: referendada aprovação do relatório que visa
à suspenção do registro. Relatoria: Graziele expõe que a Instituição não apresentou
nos autos esclarecimentos sobre possível documento comprobatório de
regularização das prestações de contas referente aos exercícios de 2018 e 2019
junto a PJFEIS, tal como o Termo de Ajuste de Conduta. Assim, reitera que é
imprescindível que a atuação administrativa ocorra dentro da legalidade e por isso
sugere a suspensão. 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. Ressalta ainda que em caso de indeferimento de concessão
ou renovação de registro, o processo seja relatado ao final. Christiane, diretora da
Dicar afirma que atualmente somente treze conselheiros desenvolveram a relatoria,
evidencia, assim, que há pendência em grande parte da distribuição dos processos.
Milda corrobora com o entendimento. 6.1.Relatoria do Instituto Leonardo
Murialdo-ILEM: Fundação Sobrevivi. Processo 00400-00053935/2021-46.
Encaminhamento: Aprovada concessão de registro. Associação América Futebol
Clube, processo. Processo 00400-00035085/2021-02. Encaminhamento: Aprovada
concessão de registro. Lar Fabiano de Cristo/Casa de Lívia. Processo 00400-
00022946/2021-84. Encaminhamento: aprovada renovação de registro. 6.2.
Relatoria Cepas: Instituto Nossa Senhora da Piedade – INSP. Processo 00400-
00040310/2021-14. Encaminhamento: Aprovada renovação de registro. Instituto
dos Direitos da Criança e do Adolescente – INDICA. Processo 00400-
00022932/2021-61. Encaminhamento: Aprovada renovação de registro. Associação
Ludocriarte. Processo 00400-00035401/2021-38. Encaminhamento: Aprovada
renovação de registro. Instituto Dom Orione. Processo 00400-00046327/2021-85.
Encaminhamento: Aprovada renovação de registro. 6.3. Relatoria Sedes. Instituto
Integridade. Processo 00400-00043355/2020-60. Encaminhamento: Aprovada
concessão de registro. Associação Cristã do Lago Norte Casa São José. Processo
00400-00040861/2021-88. Encaminhamento: Aprovada renovação de registro. Lar
Infantil Chico Xavier. Processo 00400-00035062/2021-90. Encaminhamento:
Aprovada renovação de registro. Centro Social Comunitário Tia Angelina. Processo
00400-00007305/2019-85. Encaminhamento: Aprovada renovação de registro. 6.4.
Relatoria Casa Azul. Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE. Processo
00400-00018562/2020-86. Encaminhamento: Aprovada concessão de registro. Lar
da Criança Padre Cícero. Processo 00400-00049951/2021-34. Encaminhamento:
Aprovada renovação de registro. Instituto de Promoção Humana, Aprendizagem e
Cultura. Processo00400-00026511/2019-94. Encaminhamento: Aprovada concessão
de registro. 6.5. Relatoria do IEL. Instituto Sobradinhense de Desenvolvimento
Social – ISDS. Processo 00400-00027480/2019-99. Encaminhamento: Aprovada
renovação de registro. 6.6. Relatoria CESAM. Centro Social Formar nº
00400000251262021-44. Encaminhamento: Aprovada renovação de registro. 6.7.
Relatoria Secretaria de Estado da Mulher. Associação Nossa Senhora Mãe dos
Homens. Processo 00400-00035051/2021-18. Encaminhamento: Aprovada
renovação de registro. 6.8. Relatoria do Instituto Carinho. Instituto Brasileiro de
Direito de Família - IBDFAM/DF. Processo 00400-00024788/2021-05.
Encaminhamento: Aprovada concessão de registro. Vila do Pequenino Jesus.
Processo 00400-00043258/2019-33. Encaminhamento: Aprovada renovação de
registro. Instituto Sociocultural e Ambiental de Economia Solidária – IPÊS.
Processo 00400-00041432/2021-28. Encaminhamento: arguição sobrestada sem
análise de mérito devido ao pedido de vistas do conselheiro Caio. Relatoria: O
conselheiro Caio solicita informações sobre o pedido de renovação feito pelo
Instituto Sociocultural e Ambiental de Economia Solidária – IPÊS. O relator não
estava presente no momento de fala e por isso Caio faz pedido de vistas do
processo. Josimar ressalta que a SECDCA entende ser necessária a presença do
relator para que seja apresentado resumo de atividades realizadas bem como
informar os dados e resultados coletados com elas. 6.9. Relatoria Sede. Associação
Desportiva de Futsal do Distrito Federal. Processo 00400-00032319/2019-37.
Encaminhamento: concessão de registro indeferido. Relatoria: Márcia diz que
durante a visita à Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal, foi
identificado o escritório da organização, mas não foi possível o contato presencial
com membros da diretoria da ADEF/DF. Informa também a dificuldade em realizar
contatos telefônicos. Diz que até a presente data, encontrava-se pendente alvará de
funcionamento ou documento equivalente, expedido pelo órgão competente ou
profissional credenciado que ateste as condições de habitabilidade, higiene,
salubridade e segurança das instalações em que ocorram os atendimentos. Por todo
o exposto, vota pelo indeferimento da concessão de registro. Às 13h00, o vice-
presidente do CDCA, Eduardo Chaves, encerra os trabalhos da 324ª Plenária
Ordinária, e Marina Sartori, diretora da Diretoria de Acompanhamento de Normas e
Comissões do CDCA, lavro a presente Ata, que segue assinada pelo vice -
presidente do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito
Federal. EDUARDO CHAVES. Vice-presidente.
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