
Considerando a Resolução nº 19, de 14 de outubro de 2019, do Conselho de Política
Sobre Drogas do Distrito Federal;

Considerando a Decisão n° 1.877/2015, de 28 de maio de 2015, do Tribunal de Contas
do Distrito Federal - TCDF, resolve:

Art. 1º Alterar o artigo 52 da Resolução nº 01, de 23 de março de 2021, que constitui o
Ato Normativo Setorial no âmbito do Fundo Antidrogas do Distrito Federal (FUNPAD-
DF).

O art. 52 da Resolução nº 01, de 23 de março de 2021, passa a vigorar com o seguinte
texto:

Art. 52. O remanejamento de pequeno valor terá o limite máximo 5% (cinco por cento)
do valor do repasse mensal, conforme Cronograma de desembolso definido no Termo de
Colaboração.

§1º Os valores poderão ser remanejados entre os itens constantes na previsão
orçamentária disposta no Plano de Trabalho aprovado, devendo ainda constar
autorização prévia do gestor.

Art. 2º Alterar o artigo 62 da Resolução nº 01, de 23 de março de 2021, que constitui o
Ato Normativo Setorial no âmbito do Fundo Antidrogas do Distrito Federal (FUNPAD-
DF).
O art. 62 da Resolução nº 01, de 23 de março de 2021, passa a vigorar com o seguinte
texto:
Art. 62. A Comissão de Monitoramento e Avaliação deve, no exercício das
competências descritas no art. 45 do Decreto MROSC:
I. atuar em caráter preventivo e saneador, visando o aprimoramento dos procedimentos,
a padronização e priorização no controle de resultados;
II. analisar e homologar os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação;
III. realizar visitas no local de execução da parceria, sempre que necessário;
IV. elaborar relatório de visita detalhando suas atividades de monitoramento e avaliação,
preferencialmente com base em matriz de risco.
V. acompanhar, assessorar e prestar orientações aos gestores na execução de suas
atribuições, mediante solicitação por escrito.
§ 1º A OSC deverá apresentar o Relatório Informativo de Execução do objeto pactuado,
para análise do Gestor da Parceria, até o 5º dia útil do mês subsequente.
§ 2º O relatório informativo de execução do objeto deve comprovar o emprego dos itens
detalhados no plano de trabalho, contendo relação das despesas e receitas realizadas no
período, que possibilite a análise de conciliação bancária, bem como extrato da conta
bancária, em caso de solicitação pelo Gestor da Parceria.
§ 3º O Gestor da parceria deverá elaborar mensalmente o Relatório Técnico de
Acompanhamento da Execução do Objeto, após o recebimento do Relatório Informativo
de Execução, com vistas ao controle, acompanhamento, fiscalização e transparência na
aplicação dos recursos repassados, visando a identificação tempestiva de possíveis fatos
ou situações que possam vir a comprometer a execução da parceria e o alcance dos
resultados, devendo ser encaminhado ao Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito
Federal, até o décimo quinto dia útil do mês subsequente.
Art. 3º Alterar o artigo 83 da Resolução nº 01, de 23 de março de 2021, que constitui o
Ato Normativo Setorial no âmbito do Fundo Antidrogas do Distrito Federal (FUNPAD-
DF).
O art. 83. da Resolução nº 01, de 23 de março de 2021, passa a vigorar com o seguinte texto:
Art. 83. Caberá a Unidade de Gestão de Fundos, por meio da Coordenação do Fundo
Antidrogas, ou outro setor técnico que vier à substituí-lo, prestar esclarecimentos aos
gestores quanto às dúvidas inerentes às normas de natureza financeira e orçamentária,
fornecendo subsídios ao gestor, mediante solicitação, por escrito, com a finalidade de:
I. realizar o exame da conformidade quantitativa das despesas constantes na relação de
pagamentos com as previstas no Plano de Trabalho, considerando a análise da execução
do objeto; e
II. a verificação da conciliação bancária, por meio da correlação entre as despesas da
relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta;
III. encaminhar parecer técnico conclusivo, após emissão de parecer técnico conclusivo
sugerindo aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição da prestação de contas ao
Ordenador de Despesas, a fim de subsidiar decisão do Secretário de Justiça e Cidadania
do Distrito Federal.
Parágrafo único. A análise da prestação de contas anual poderá ser realizada pela parte
técnica de auditoria, mediante solicitação pelo gestor, de subsídios técnicos mediante
solicitação, por escrito à Coordenação do Fundos Antidrogas do Distrito Federal, ou
outro setor técnico que vier à substituí-lo.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TEODOLINA MARTINS PEREIRA

CONSELHO DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e quarenta
minutos, a presidente abre os trabalhos da 15ª Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - CAFDCA, do
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF.
Estavam presentes os seguintes conselheiros: Denise Rodrigues Parreira, como

representante da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e presidente do
CAFDCA; Eduardo Chaves, como representante da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania do DF (infância e adolescência); Graziele Lima Nogueira, como representante
do Gabinete do Governador; Daise Lourenço Moisés e Patrícia Andrezzi, como
representantes do Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social – CEPAS/DF;
Valdemar Martins, como representante da Casa de Ismael – Lar da Criança e Glaucia
Ferreira Matos, representante do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes,
Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal – SINTIBREF/DF. Demais participantes:
Rokmenglhe Vasco Santana, secretário executivo do CDCA; Marina Maria Ventura
Peixotoe Débora Caroline Jardim da Costa – DIPROJ/SECDCA. Item 1. Processo 00417-
00007824/2017- 57. Instituição: Instituto De Advocacia Social - INAS. Projeto:
Advocacia pro bono (Edital nº 02/2016). Manifestação do gestor contrária à continuidade
da parceria e manifestação da OSC. O Conselho toma conhecimento do Relatório Técnico
de Monitoramento e Avaliação apresentado pela Comissão de Monitoramento e
Avaliação, que opinou que a OSC não cumpriu o objeto da parceria, uma vez que o
projeto não está de acordo com a Lei Complementar Distrital nº 828/2010, conforme
apontado pela Defensoria Pública em momento prévio. A DPDF questionara a
admissibilidade do projeto, por aparentemente não ter natureza de advocacia pro bono,
haja vista o recebimento de recursos do FDCA/DF. O Conselho toma conhecimento,
também, de manifestação enviada pelo INAS com esclarecimentos quanto ao Relatório
Técnico de Monitoramento. A OSC alega que o objeto foi cumprido conforme metas
estipuladas no Plano de Trabalho, tendo sido superada a meta de atendimentos propostos.
Afirma, também, que a assistência jurídica fora prestada de forma gratuita aos
adolescentes acusados de cometimento de ato infracional ou em cumprimento de medida
socioeducativa no Distrito Federal, caracterizando assim advocacia pro bono conforme
conceitos exarados pelo Código de Ética da OAB e pelo Instituto Pro Bono. Alega que a
remuneração recebida pelo corpo técnico do projeto por meio da parceria com o FDCA
não descaracteriza a natureza pro bono dos serviços prestados aos atendidos. Defende
também que não se confunde o objeto da parceria com a assistência jurídica prestada pela
DPDF, visto que o INAS não presta assistência jurídica em nome do Distrito Federal,
atuando apenas de maneira complementar ao trabalho da Defensoria. Por fim, considera
que o projeto seguiu a forma de captação de recursos adotada pelo Edital de Chamamento
Público nº 02/2016, argumentando, também, pela impossibilidade de revisão da decisão
quanto à parceria entre INAS e SEJUS/FDCA-DF, e requerendo que seja realizado o
pagamento da última parcela, que deveria ter sido efetuado em 05/01/2022. Diante do
Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação n.º 4/2021 -
SEJUS/SUBSIS/COORINT/UAI/GESEG e do documento enviado pela OSC, onde se
comprova o atendimento de 60 adolescentes, o Conselho entende que o objeto do projeto
foi cumprido através do Termo de Cooperação Técnica nº 02/2020. O conselho reitera o
posicionamento emitido em sua 54ª reunião ordinária, favorável à continuidade da
parceria, e delibera pelo pagamento da última parcela de desembolso. O Conselho ressalta,
ainda, que cabe ao gestor e à Comissão de Monitoramento e Avaliação acompanhar e
fiscalizar a execução da parceria, devendo elaborar os relatórios de Visita Técnica, de
Monitoramento e Avaliação, Parecer Técnico sobre Relatório de Execução do Objeto e
Parecer Técnico sobre Relatório de Execução Financeira. Item 2. Processo 00400-
00035785/2020-16. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
engenharia e arquitetura para a Construção dos Conselhos Tutelares da Cidade Estrutural,
Santa Maria e Sol Nascente. Em sua 13ª reunião extraordinária, em 11/08/2021, o
Conselho havia deliberado por aprovar a descentralização de recursos no valor de R$
570.582,57 a fim de suplementar o valor da contratação de empresa responsável pela
construção das sedes dos Conselhos Tutelares. Ocorre que, com o encerramento do
exercício financeiro de 2021, a Sejus/DF procedeu com a devolução do recurso ao Fundo.
O valor total descentralizado foi de R$ 3.570.583,00. Quando da solicitação de nova
descentralização para o exercício de 2022, observou-se que o valor disponível no
Programa de Trabalho referente à construção dos Conselhos é de R$3.000.000,00, quantia
insuficiente ao atendimento integral do projeto. O Conselho toma conhecimento de
Despacho - SEJUS/SUAG, o qual solicita o remanejamento da quantia de R$245.701,74
do Programa de Trabalho 14.243.6211.2461.0004 APOIO ÀS AÇÕES
INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--
DISTRITO FEDERAL - OCA, Natureza de Despesa: 44.90.52, para o Programa
14.243.6211.3009.0001 CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO-DESPESA
DISCRICIONÁRIA-DISTRITO FEDERAL – OCA, para complementação do valor
necessário à contratação (R$3.245.701,74 – valor atualizado após findado o certame
licitatório). O Conselho delibera por aprovar o remanejamento solicitado. Item 3. Processo
00417-00038290/2018-91. Instituição: Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi –
OAPNB. Projeto: Crer&Ser (Edital nº 05/2018). Análise de documentação encaminhada
pela OSC a pedido do Conselho. O Conselho toma conhecimento do Ofício Nº 185/2021 –
ADM/OAPNB o qual encaminha o Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2023, celebrado
entre o Sindicato de Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas
– SINTIBREF e a Instituição, onde consta a obrigação de pagamentos dos encargos com
Plano Odontológico, Seguro de Vida, bem estar social e Assistência médica, e também
encaminha descrição do veículo que será adquirido através da parceria, conforme
solicitado pelo Conselho em sua 14ª Reunião Extraordinária. O Conselho delibera por
aprovar o novo Plano de Trabalho (ID SEI Nº 74895126) com as alterações, e aprovar a
suplementação de R$ 196.773,76 (cento e noventa e seis mil setecentos e setenta e três
reais e setenta e seis centavos) no valor total do projeto. Item 4. Processo 00600-
00012414/2021-46. Decisão nº 4650/2021 do Tribunal de Contas do Distrito Federal
acerca da aquisição de bens no âmbito das parcerias celebradas entre o CDCA/DF e
organizações da sociedade civil. O Conselho toma conhecimento do Ofício
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nº 10308/2021-GP, o qual comunica que o TCDF proferiu a Decisão nº 4650/2021. Dentre
outras determinações, a referida Decisão visa “III – orientar o Conselho dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF e a Secretaria de Estado de
Justiça e Cidadania - SEJUS/DF, para que, doravante, nas parcerias a serem firmadas com
Organizações da Sociedade Civil - OSCs ao abrigo da Lei federal nº 13.019/2014 e do
Decreto distrital nº 37.843/2016, cujos planos de trabalho contemplem, precipuamente, a
aquisição de bens para a consecução das metas da parceria, haja outras atividades
desempenhadas pela Administração, de modo a se caracterizar, concretamente, a mútua
cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco; IV –
determinar ao CDCA/DF e à SEJUS/DF que: a) previamente à celebração de parcerias
com base na Lei federal nº 13.019/2014 e no Decreto distrital nº 37.843/2016, sejam
exigidos estudos que comprovem, técnica e financeiramente, que a opção pela aquisição
de bens permanentes será mais vantajosa do que a locação; b) a celebração de parcerias
seja precedida de motivação formal atrelada ao interesse público, que justifique a cláusula
de titularidade dos bens adquiridos em favor das Organizações da Sociedade Civil ao final
da parceria; c) doravante, estipule nos instrumentos de parceria que envolvam aquisição
de bens permanentes, cláusula de afetação às atividades essenciais das entidades parceiras,
especialmente quando os bens adquiridos com recursos da parceria sejam destinados às
Organizações da Sociedade Civil ao seu término”. O Conselho delibera que tomará as
devidas providências para o cumprimento da decisão, que também deverá ser enviada ao
GAB/SEJUS para a adequação dos novos Termos de Fomento a serem celebrados pela
Sejus/DF. Item 5. Processo 00400- 00056064/2019-06. Instituição: Obras Sociais do
Centro Espírita Irmão Áureo. Projeto: Lavanderia Social (Edital nº 18/2018). Análise do
documento encaminhado pela OSC acerca da opção pela aquisição dos bens em
detrimento da locação. Em atendimento à Decisão nº 4650/2021 do TCDF, mencionada no
item 4, a OSC foi notificada para encaminhar estudo que comprove, técnica e
financeiramente, que a opção pela aquisição de bens permanentes será mais vantajosa do
que a locação. O Conselho toma conhecimento de Ofício encaminhado pela Instituição, no
qual informa a inviabilidade de locação dos itens que serão adquiridos pelo projeto.
Tratam-se de máquinas de lavar roupa e tanquinhos de uso doméstico para instalação em
casas-lares. Tais itens não são disponibilizados junto às empresas contatadas pela OSC,
que apenas oferecem locação de máquinas de uso industrial e profissional. Em contato
com uma das empresas, a OSC obteve orçamento para aluguel de uma máquina
profissional de 20kg no valor de R$2.000,00 mensais, o que ultrapassaria o valor da
aquisição das 4 máquinas domésticas de 17kg (valor unitário R$2.500,00) e 8 tanquinhos
de 16kg (valor unitário R$600,00) pretendidos. O Conselho delibera por aprovar a
justificativa, acrescentando que a OSC presta serviços contínuos e os bens adquiridos
serão utilizados mesmo após o encerramento do projeto no atendimento de crianças e
adolescentes abrigados pela OSC. Item 6. Processo 00417- 00038270/2018- 11.
Instituição: LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA. Projeto: Cultura e
Arte por toda parte (Edital 05/2018). Análise do documento encaminhado pela OSC
acerca da opção pela aquisição dos bens em detrimento da locação. Em atendimento à
Decisão nº 4650/2021 do TCDF, mencionada no item 4, a OSC foi notificada para
encaminhar estudo que comprove, técnica e financeiramente, que a opção pela aquisição
de bens permanentes será mais vantajosa do que a locação. O Conselho toma
conhecimento do Ofício Nº 06/2022- LAMANA, onde a OSC informa a inexistência de
oferta de locação por doze meses de alguns dos itens permanentes que serão adquiridos
pelo projeto (puffs e guilhotina para papel), e apresenta estudos realizados para a locação
dos demais itens (computadores). No caso desses últimos, a OSC afirma que o aluguel de
um computador nas mesmas especificações do Plano de Trabalho durante um mês gira em
torno de R$ 270,00, totalizando R$ 3.240,00 por um ano para cada máquina, conforme
orçamento anexado ao Ofício. Tal valor ultrapassa o previsto para aquisição dos 10
computadores, cujo valor unitário de compra é R$3.000,00. O Conselho delibera por
aprovar a justificativa, uma vez que o projeto tem por objetivo o fortalecimento
institucional e a OSC presta serviços contínuos à crianças e adolescentes, sendo que os
bens adquiridos serão utilizados mesmo após o encerramento da parceria. Item 7. Processo
00417-00038113/2018-13. Instituição: ONG FAZER VALER - FV. Projeto: Alimentando
Sonhos (Edital 05/2018). Alteração no Plano de Trabalho. O Conselho toma
conhecimento do Ofício nº 20/2022, onde a OSC solicita autorização para realizar
alterações no Plano de Trabalho, uma vez que, devido à suspensão da parceria, houve um
grande espaço de tempo entre a elaboração da proposta e o início da execução do projeto,
fazendo com que os preços propostos encontrem-se impraticáveis. As alterações
solicitadas compreendem o reajuste dos salários dos profissionais, a mudança na
modalidade de contratação dos professores e monitores de CLT para MEI, e a substituição
da aquisição de veículo novo por um usado/seminovo. Assim, o Conselho delibera por
aprovar a atualização nos salários nos cargos de Coordenador, Psicólogo, Pedagogo,
Assistente Social, Assistente Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais, aprovando
também a alteração na forma de contratação de CLT para MEI dos professores e
monitores. Quanto ao pedido de alteração na aquisição de veículo novo para um veículo
usado, tendo em vista que não é possível dimensionar a real depreciação do bem, assim
como se há fatores que poderão acarretar prejuízos à Administração Pública, o Conselho
delibera que a OSC proceda com remanejamento de valores no Plano de Trabalho para
atualizar o valor do veículo aos preços atuais e possibilitar a aquisição de veículo novo,
observando o que prevê o art. 44 do Decreto Distrital 37.843/2016. Ressalta-se que o novo
Plano de Trabalho será analisado pela área técnica responsável e submetido novamente ao
Conselho para a devida aprovação. Item 8. Processo 00417- 00039203/2018-13.
Instituição: Assistência Social Casa Azul. Projeto: Projeto Integrativo Tô com a Bola!
(Edital nº 05/2018). Manifestação AJL acerca da possibilidade de prorrogação do termo
ou nova formalização. A conselheira Daise manifesta sua abstenção

quanto ao item por conflito de interesses. Em sua 56ª reunião ordinária, o Conselho
deliberou por encaminhar consulta à AJL quanto à viabilidade jurídica de se prosseguir
com a prorrogação do Termo assinado pelo tempo que a Administração deu causa ao
atraso; ou da assinatura de um novo Termo de Fomento para execução do objeto, nas
mesmas condições do Termo já firmado e não executado. O Conselho toma
conhecimento da Manifestação Jurídica Nº 2700/2022 - AJL/SEJUS, a qual aponta que
“não há viabilidade jurídica na prorrogação do Termo de Fomento com o prazo expirado,
devendo portanto, se for o caso e dadas as peculiaridades do caso em concreto, as quais
devem ser rigorosamente analisadas pelas área técnica, ser celebrada nova parceria, após
o trâmite processual regular”. O Conselho delibera por aguardar parecer da PGDF de
consulta realizada por esta SEJUS sobre o processo nº 00417-00038103/2018-70, da
instituição Transforme – Ações Sociais e Humanitárias, caso análogo, para então
deliberar sobre o presente caso. Item 9. Processo 00400-00000078/2022- 62. Instituição:
Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e
Hemopatias - Abrace. Projeto: Aquisição de equipamentos para ampliação da oferta de
neurocirurgia no Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Pedido de autorização
para captação. O Conselho toma conhecimento de pedido de autorização para captação de
recursos, acompanhado de proposta simplificada e planilha orçamentária do projeto. O
Conselho delibera por aprovar o mérito da proposta simplificada e autorizar o pedido de
captação da instituição, que será encaminhado à Plenária para referendo. Entretanto, o
Conselho ressalta que os valores doados ao Fundo antes da emissão do Certificado de
Captação não poderão ser utilizados por este projeto, conforme estabelecido na Resolução
Normativa Nº 96, de 26 de outubro de 2021. Após informado sobre caso análogo em que
o Conselho autorizou captação de recursos anterior à emissão do Certificado de Captação
(52ª reunião ordinária, item 5), o Conselho delibera por sobrestar o processo SEI Nº
00400-00031135/2021-74, Projeto Vila Kids proposto pela Instituição Vila Samaritana, e
conceder vista à conselheira Graziele para elaboração de Parecer, que deverá ser
apresentado em próxima reunião para discutir sobre possível revisão da decisão. Item 10.
Processo 00400- 00000086/2022- 17. Instituição: Associação Brasileira de Assistência às
Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias - Abrace. Projeto: Acolhimento
e Segurança Alimentar. Pedido de autorização para captação. O Conselho toma
conhecimento de pedido de autorização para captação de recursos, acompanhado de
proposta simplificada e planilha orçamentária do projeto. O Conselho delibera por
notificar a Instituição para que proceda com ajustes na Proposta Simplificada, a fim de
melhor especificar qual o público que será atendido pelos cursos de capacitação para
produção de horta caseira, e justificar como tal projeto se adequa especificamente às
políticas para crianças e adolescentes. Ainda, o Conselho ressalta que os valores doados
ao Fundo antes da emissão do Certificado de Captação não poderão ser utilizados por este
projeto, conforme estabelecido na Resolução Normativa Nº 96, de 26 de outubro de 2021.
Item 11. Processo 00400-00000091/2022- 11. Instituição: Associação Brasileira de
Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias - Abrace.
Projeto: Reestruturação tecnológica e adequação de estrutura horta. Pedido de autorização
para captação. O Conselho toma conhecimento de pedido de autorização para captação de
recursos, acompanhado de proposta simplificada e planilha orçamentária do projeto. O
Conselho delibera por notificar a Instituição para que proceda com ajustes na Proposta
Simplificada, para que os itens relacionados à adequação da horta sejam realocados na
proposta do projeto “Acolhimento e Segurança Alimentar”, cujo objeto está
correlacionado. O Conselho delibera, ainda, que a OSC justifique na proposta a
necessidade de aquisição de 50 computadores para a sede da instituição, bem como a
relação dessas aquisições com o objeto do projeto e a efetivação da política de
atendimento a crianças e adolescentes. Item 12. Processo 00400-00008792/2021-18.
Informe: planilha mensal detalhada da execução dos recursos do FDCA/DF. O Conselho
toma conhecimento das Planilhas de Execução Final FDCA – 2021 e de Execução Final
FDCA - 2021 - detalhada por projeto, as quais contêm os valores totais finais dos
recursos executados do FDCA, durante o exercício de 2021, relativos a projetos com as
Organizações da Sociedade Civil e com órgãos Governamentais, encaminhadas pela
Diretoria de Execução Orçamentária e Financeira da Unidade Gestão de Fundos. Item 13.
Informe: Aprovação de prestação de contas e aprovação de prestações de contas com
ressalvas. O Conselho toma conhecimento da aprovação da prestação de contas do
seguinte projeto: 0417-001928/2013, Instituição Aconchego - Grupo De Apoio A
Convivência Familiar E Comunitária, “Novos Vínculos Afetivos Para Crianças E
Adolescentes - Preparação” (Termo Simplificado de Convênio nº 13/2016); e aprovação
das prestações de contas com ressalvas dos seguintes projetos: 0417-000259/2017,
Instituição OSC Associação Das Obras Pavonianas de Assistência — CEAL/LP,
“Reforma dos Telhados do CEAL/LP”, (Termo de Colaboração N.º 21/2017); 0417-
002317/2016, Instituição Casa De Ismael - Lar Da Criança, “Sem Goteira”, (Termo de
Fomento MROSC Nº 14/2019 ); 0417-002222/2016, Instituição Lar Assistencial Maria
De Nazaré – LAMANA, "Ler e Brincar, Que Tal Começar?" (Termo de Colaboração nº
16/2017); 0417-000024/2017, Instituição Centro Social Comunitário Tia Angelina -
CSCTA, "Mãos Dadas Com O Futuro" (Termo de Colaboração nº 31/2018); 0417-
000212/2017, Instituição Sociedade Espírita De Amparo ao Menor Casa do Caminho,
“Transportando Futuro” (Termo de Colaboração nº 16/2018) e 0417-002223/2016,
Instituição Instituto Ladainha, “Capoterapia Socioeducando: Estratégias e
Transformação” (Termo de Colaboração nº 20/2017). Nada mais havendo a tratar, a
reunião encerrou-se às dezoito horas e quatorze minutos, e eu, Débora Caroline Jardim da
Costa, lavrei a presente ata, que vai assinada pela presidente do Conselho de
Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.
DENISE RODRIGUES PARREIRA. Presidente. Conselho de Administração do
FDCA/DF.
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