
ATA DA 326ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2022, por videoconferência, às 9 horas, verificado
o quórum regimental, deu-se a abertura oficial da 326ª 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, presentes osconselheiros de direito (1)
Representantes Governamentais: Daniel Rocha Pereira, representante da Secretaria de
Estado de Turismo; Eduardo Chaves, representante da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania (Infância e Adolescência) e vice-presidente do Conselho; Susana Cecília
Lavarello Mintegui, representante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania
(Infância e Adolescência); Graziele Nogueira e Marina de Moraes Melo, representantes
da Casa Civil; Grazielle Soares Mariano, representante da Secretaria de Estado da
Mulher; Josemar Salviano da Silva, representante da Secretaria de Estado de Trabalho;
Keith Oliveira Crema, representante da Secretaria de Estado de Educação; Kelly Cristina
Tavares e Suhelem Brasil Santos, representantes da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania (Direitos Humanos); Leila Ornelas, representante da Secretaria de Estado de
Juventude; Marcia Regina da Paz, representante da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social; Michelle da Costa Martins, representante da Secretaria de
Estado de Saúde; e Ziel Ferreira, representante da Secretaria de Estado de Esporte e
Lazer. (2) Representantes da Sociedade Civil: João Henrique da Silva Barbosa,
representante do Instituto do Carinho e presidente do Conselho; Adriana Camelo Nunes,
Erik Johnnatan Pereira Abreu e Silvina da Conceição Araújo, representantes da instituição
Assistência Social Casa Azul; André Souza Santos, Ariceya Albuquerque e Celiomar
Dias de Oliveira, representantes do Projeto Integral de Vida; Daise Lourenço Moisés,
representante do Conselho de Entidade Promoção e Assistência do DF; Delecy Silva
Sousa, Elaine Francisca Itacarambi e Tatiana Augusto Furtado Gomes, representantes do
Centro Salesiano do Menor - Cesam; Francisco Rodrigues Corrêa, representante do
Sindicato dos Empregados em Instituição Beneficentes Religiosas e Filantrópicas;
Gabriella Ferreira Martins Godoy e Joelma Oliveira Bonfim, representantes do Instituto
de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares; Julia Salvagni, representante do
Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal; Juliana Miranda Damasceno
Monteiro e Luiza Martins Costa, representantes do Instituto Aconchego; Leovane
Gregório, representante do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social
e Cultural; Milda Lourdes Pala Moraes e Sthefany Lourdes Pala Duarte, representantes do
Instituto Espírito de Luz; Patricia Andrade Santiago Silva Mello, representante da
instituição Aldeias Infantis SOS Brasil; Ricardo Testa, representante do Instituto
Leonardo Murialdo; e Valdemar Martins da Silva, representante da instituição Casa de
Ismael - Lar da Criança. (3) Demais participantes: Tatiana Sandy Tiago, representante da
Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF; Luisa de Marillac Xavier dos Passos,
representante do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT; Nair
Meneses dos Santos, representante da Coordenação Colegiada do Fórum Distrital dos
Direitos da Criança e do Adolescente; Josimar Almeida de Sousa, Francineide Alves,
Christiane Silva e Marina Ventura, representantes da Secretaria Executiva do CDCA/DF.
O presidente do CDCA, apresenta a pauta da reunião e, não havendo inclusão de novos
itens, passa-se, então, à deliberação. 1. Aprovação da ata da Plenária de maio. Fica
aprovada Ata da 325ª Reunião Plenária Ordinária do CDCA/DF. 2. Informes da
Presidência. O presidente informa sobre os trâmites realizados para a publicação do edital
de chamamento público para financiamento de projetos com recursos do Fundo dos
Direitos da Criança e do Adolescente. Ele informa que há previsão de publicação do edital
em breve. O presidente informa, ainda, sobre questões envolvendo a publicação do ato
normativo setorial do CDCA/DF. Ele informa que se reuniu com representantes da
Secretaria de Justiça e Cidadania para tratar de questionamentos sobre uma possível
insegurança jurídica envolvendo a aplicação da normativa na fiscalização de projetos que
já se encontram em andamento. Nesse contexto, o presidente informa que a Diretoria
Executiva do CDCA, em reunião do dia 23/06/2022, aprovou resolução normativa do
Conselho que esclarece que o novo ato setorial não se aplica aos termos de fomento que já
se encontram em andamento. O presidente informa, também, que foram solucionados as
problemáticas envolvendo os repasses dos termos de fomento, que as parcelas para
pagamento dos projetos em andamento foram todas devidamente repassadas às
instituições. O presidente presta seus agradecimentos à conselheira Graziele Nogueira,
representante da Casa Civil, ao chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de
Justiça, Sr. Fábio Luiz Bragança Ferreira, e ao Secretário de Justiça, Sr. Jaime Santana,
pelo empenho no processo. 3. Informes da Secretaria Executiva do CDCA/DF. 3.1. O
secretário executivo do CDCA/DF informa que foram definidos os locais para a
realização das Conferências Regionais dos Direitos da Criança e do Adolescente e sobre o
andamento dos trabalhos. Ele agradece a conselheira Keith Oliveira Crema, representante
da Secretaria de Educação, pela atuação no processo. 3.2. Processo SEI nº 00400-
00036607/2022-66 - Sobre o Ato Normativo Setorial do CDCA - o secretário executivo
reforça os pontos apresentados pelo presidente. Ele informa que houve manifestação da
Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Justiça a partir de questionamento da
Subsecretaria de Administração Geral da Sejus. Encaminhamento: O pleno delibera por
encaminhar a referida manifestação para apreciação pelo Grupo de Trabalho do Ato
Setorial do CDCA/DF, conforme sugestão do presidente. 3.3. Registro de OSC -
Encaminhamento: Fica aprovada a convocação, para o dia 12 de julho de 2022, de reunião
plenária extraordinária com pauta única sobre os registros das instituições. Relatoria: o
secretário executivo sugere que seja realizada plenária extraordinária para tratar
exclusivamente dos registros das instituições junto ao CDCA. 3.4. Identificação dos
conselheiros de Direito - O secretário executivo informa sobre a situação dos crachás de
identificação dos conselheiros de direito que se encontram em fase final de confecção e
solicita aos conselheiros que encaminhem suas assinaturas à Secretaria Executiva. 3.5.

Chamamento público. Edital 2022. O secretário executivo informa sobre a previsão de
publicação do edital de chamamento público para seleção de projetos a serem financiados
com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA. 3.6. Estrutura
da Secretaria Executiva do CDCA - Encaminhamento: O pleno delibera por encaminhar
documento técnico à Secretaria de Justiça solicitando que seja recomposta a equipe de
servidores da Secretaria Executiva do CDCA/DF conforme estabelecido em legislação. Os
conselheiros deliberam, ainda, por encaminhar ofício ao Governo do Distrito Federal
solicitando que seja restabelecida a Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente.
Relatoria: o secretário executivo explica sobre as mudanças na equipe da Secretaria
Executiva do CDCA/DF considerando o concurso de remanejamento dos servidores. Os
conselheiros e a representante do Ministério Público pontuam sobre a importância da
manutenção da estrutura de servidores do CDCA/DF. 4. Relatoria das comissões e grupo
de trabalho. 4.1. Relatoria da Comissão de Políticas Públicas - Compp. A conselheira
Juliana apresenta os pontos de pauta tratados na última reunião da Compp que ocorreu no
dia 06 de junho de 2022. Sobre o processo SEI nº 00400-00030623/2022-45, que trata de
denúncia encaminhada pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara
Legislativa do Distrito Federal (CESC) sobre problemas envolvendo escola militarizada
na região da estrutural e encaminhou por responder a CESC informando que irá colaborar
no processo de apuração da denúncia, por comunicar o conselho tutelar da região para que
apure a denúncia, por solicitar dados, à Secretaria de Educação, sobre o modelo de
educação cívico-militar e por comunicar a Secretaria de Educação Pública sobre a
denúncia. Sobre o processo SEI nº 00400-00042663/2022-30, que trata da oferta de
monitores disponíveis para acompanhar estudantes com deficiência da rede pública de
educação, a Compp deliberou por solicitar novamente à Secretaria de Educação sobre os
dados dessa temática. Sobre o retorno do uso de máscaras em ambientes fechados, a
comissão deliberou por emitir nota em apoio à orientação da Câmara Técnica de
Diretrizes e Orientações do Covid que sugere pelo retorno da exigência do uso de
proteção facial em ambientes fechados. Sobre o processo SEI nº 00400-00042675/2022-
64, que trata da quantidade de médicos pediatras na rede pública de saúde, a comissão
deliberou por encaminhar ofício à Secretaria de Saúde questionando sobre a quantidade de
profissionais disponíveis. 4.2 Relatoria da Comissão de Medidas Socioeducativas -
CMSE. A conselheira Milda informa sobre a última escuta realizada pela comissão que
ocorreu junto à Unidade de Semiliberdade de Taguatinga. A conselheira informa sobre a
preocupação da comissão em acompanhar o cumprimento das metas do projeto que está
sendo realizado pela instituição IECAP para atendimento de egressos do sistema
socioeducativo. A conselheira Kelly atualiza o pleno sobre a situação dos seguintes
projetos que estão sendo conduzidos pela Subsecretaria do Sistema Socioeducativo: sobre
o projeto para aquisição de veículos, a conselheira informa que o edital já está aberto,
sobre o projeto para implementação de sistema de monitoramento por câmeras e
equipamentos da Escola de Socioeducação, ela informa que a Diretoria de Projetos do
CDCA/DF está realizando a fase de pesquisa de preços, e sobre o projeto de cestas de
alimentos, ela informa que o contrato foi aditivado. 4.3. Relatoria da Comissão de
Formação e Mobilização - Comfmob. O conselheiro Eduardo informa que a reunião
ordinária do mês não aconteceu por motivo de agenda. 4.4. Relatoria da Comissão de
Acompanhamento do Comitê Consultivo de Adolescentes - Cacon. A conselheira Joelma
informa sobre a aprovação do Edital de convocação da assembleia de eleição de
representação do Comitê Consultivo de Adolescentes do CDCA/DF para o biênio
2023/2024. A conselheira apresenta o cronograma do processo. A conselheira informa,
ainda, sobre as ações que a comissão vem realizando para a formação de um portfólio do
comitê, organização de reunião do comitê e estratégias de mobilização para divulgar o
processo eleitoral e o processo de conferências. Ela informa, também, sobre a logomarca
do comitê que foi idealizada pelos próprios adolescentes. A representante do Ministério
Público, Dra. Maria Luíza de Marilac e a conselheira representante da Secretaria de
Estado de Saúde, Michelle da Costa Martins, pontuam sobre a disponibilidade de suas
instituições para apoiar a execução das atividades do comitê. 4.5 Relatoria da Comissão
de Legislação - Comlegis. O conselheiro Leovane informa que a reunião ordinária do mês
não aconteceu. 4.6 Relatoria da Comissão de Conselho Tutelar - CCT. O secretário
executivo informa que a reunião ordinária do mês não aconteceu. 4.7. Relatoria do
Conselho de Administração do FCDA/DF - CAFDCA. A conselheira Graziele informa
sobre os esforços empenhados para publicação do edital de chamamento público do
CDCA/DF. O conselheiro Eduardo informa sobre a tentativa de inclusão do projeto da
Escola de Conselhos em uma das linhas do edital. O CAFDCA, porém, entendeu que há a
necessidade de lançamento de edital específico para essas finalidade. A conselheira
Graziele comenta sobre os desafios envolvendo o planejamento para a execução do FDCA
e informa que o CAFDCA está construindo uma proposta de planejamento que será
apresentada futuramente para apreciação plenária. 5. Ordem do Dia. 5.1. Projeto “Tocar
ODS: Promoção da Cidadania e Protagonismo de Adolescentes na Agenda 2030".
Processo SEI nº 00400-00035292/2022-30. Encaminhamento: fica referendada, pelo
pleno, a aprovação do projeto. Relatoria: Captação de recurso OSC Instituto Tocar para
execução de projeto. Matéria já aprovada pelo CAFDCA, conforme Ata da 61ª Reunião
Ordinária (89050516). 5.2. Projeto “Bem me quer na infância” da Instituição Obra de
Assistência à Infância e à Sociedade - OASIS". Processo SEI nº 00400-00035235/2022-
51. Encaminhamento: Fica referendada, pelo pleno, a aprovação do projeto. Relatoria:
captação de recursos da instituição Obra de Assistência à Infância e a Sociedade - OASIS
para execução de projeto. Matéria já aprovada pelo CAFDCA, conforme Ata da 61ª
Reunião Ordinária (89002522). 5.3. Projeto “Juntos pela garantia de direitos” da
Instituição Lar de São José. Processo SEI nº 00400-00035277/2022-91. Para referendo de
captação de recursos da instituição Lar de São José para execução do projeto “Juntos pela
garantia de direitos”. Encaminhamento: Fica referendada, pelo pleno, a aprovação do
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projeto. Relatoria: matéria já aprovada pelo CAFDCA, conforme Ata da 61ª Reunião
Ordinária (89052415).5.4. Implementação do projeto de Controle Social: Auditoria
Cívica nos Conselhos Tutelares, por meio do Conselho dos Direitos da Criança e
Adolescente, no âmbito dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal. Processo SEI nº
00400-00025354/2022-03. Encaminhamento: matéria sobrestada. Representante da
Controladoria Setorial será novamente convidado para apresentação na próxima
plenária ordinária. 5.5. Resolução Normativa nº 105/2022. Encaminhamento:
referendada Resolução Normativa nº 105/2022 do CDCA/DF, pela que oAto
Normativo Setorial do CDCA não alcança editais e processos pactuados anteriormente
à sua publicação dele. 5.6. Edital Convocação da Assembleia de Eleição de
Representação do Comitê Consultivo de Adolescentes do CDCA/DF - biênio
2023/2024. - Encaminhamento: aprovada minuta, segue para publicação no DODF.
5.7. Relatoria dos processos de registro. Encaminhamento: (a) Comissão de Legislação
do CDCA/DF, em sua próxima reunião ordinária, irá analisar a questão da
interpretação jurídica das normativas do CDCA sobre os processos de registro com
ausência de parecer da Vigilância Sanitária; (b) Será encaminhado ofício e agendada
reunião junto à Vigilância Sanitária para apresentação da demanda do CDCA/DF em
relação aos processos de registro; (c) Os processos de registro serão todos tratados em
reunião plenária extraordinária agendada para o dia 12 de julho de 2022. Relatoria: a
conselheira Milda destaca que realizou a visita relativa ao processo de registro da OSC
Instituto Vida Plena, que concedeu parecer favorável, mas que a instituição não havia
ainda recebido visita da Vigilância Sanitária. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às 13h30 e Josimar Almeida de Sousa, secretário executivo do CDCA/DF,
lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo presidente do Conselho dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

JOÃO HENRIQUE BARBOSA
Presidente do CDCA/DF

ATA DA 327ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de 2022, por videoconferência, às 9h15,
verificado o quórum regimental, deu-se a abertura oficial da 327ª 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, presentes os conselheiros
de direito (1) Representantes Governamentais: Eduardo Chaves, representante da Secretaria
de Estado de Justiça e Cidadania (Infância e Adolescência) e vice-presidente do CDCA/DF;
Susana Cecilia Lavarello Mintegui, representante da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania (Infância e Adolescência); Caio Valente, representante da Secretaria de Estado
de Segurança Pública; Daniel Rocha Pereira, representante da Secretaria de Estado de
Turismo; Denise Leite Ocampos, representante da Secretaria de Estado de Saúde; Denise
Rodrigues Parreira, representante da Secretaria de Estado de Economia; Graziele Nogueira,
representante da Casa Civil; Keith Oliveira Crema, representante da Secretaria de Estado de
Educação; Kelly Cristina Tavares e Suhelem Brasil Santos, representantes da Secretaria de
Estado de Justiça e Cidadania (Direitos Humanos); Marcia Regina da Paz, representante da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social; e Ziel Ferreira dos Santos , representante
da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. (2) Representantes da Sociedade Civil: João
Henrique da Silva Barbosa, representante do Instituto do Carinho e presidente do
CDCA/DF; Francisco Rodrigues Corrêa, representante do Sindicato dos Empregados em
Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do DF - Sintibref/DF; Gabriella
Ferreira Martins Godoy e Joelma Oliveira Bonfim, representantes do Instituto De
Educação, Esporte, Cultura E Artes Populares – Iecap; Valdemar Martins Da Silva e João
Donadon, representantes da instituição Casa De Ismael - Lar Da Criança; Leovane
Gregório, representante do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e
Cultural do GDF; Luiza Martins, representante da instituição Aconchego - Grupo de Apoio
à Convivência Familiar e Comunitária; Patrícia Andrade Santiago Silva Mello,
representante da instituição Aldeias Infantis SOS Brasil; Silvina da Conceição Araújo,
representante da instituição Assistência Social Casa Azul; Sthefany Lourdes Pala Duarte,
representante do Instituto Espírito De Luz; e Tatiana Augusto Furtado Gomes,
representante do Centro Salesiano Do Menor. (3) Demais participantes: Danielle Martins,
representante do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios –MPDFT; Tatiana
Sandy Tiago, representante da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF; Cleide Felix
Scheidegger, do Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares – Iecap; Gabriel
Filipe Lopes Matos Centro e Kátia da Cunha Moraes, do Centro Cultural Dançar é Arte;
Joaquim Pedro Levino da Silva e Luciana Cristina de Freitas, da instituição Obras Sociais
do Centro Espírita Irmão Áureo - Osceia/DF; Marianna Yoshie dos Santos Arake e Nayara
F. A. Lopes, da Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes; Josimar Almeida
de Sousa, secretário executivo do CDCA/DF, Barbara Neri, Marina Maria Ventura Peixoto,
Christiane Oelmann, Gabriela Gardennya e Taise Guimarães, da Secretaria Executiva do
CDCA/DF. O presidente do CDCA, apresenta a pauta da reunião e passa-se, então, à
deliberação. 1. Atas das Reuniões Plenárias. Encaminhamento:Ficam aprovadas as atas da
326ª Reunião Plenária Ordinária, da 67ª Reunião Plenária Extraordinária e da 68ª Reunião
Plenária Extraordinária. 2. Informes da Secretaria Executiva. O secretário executivo
informa sobre a previsão de publicação do edital do processo eleitoral para escolha dos
novos representantes da sociedade civil. Ele informa, ainda, que o evento ocorrerá no dia 07
de novembro de 2022 no auditório do Departamento de Trânsito do Distrito Federal -
Detran/DF. Em relação às conferências da criança e do adolescente, ele informa que os
trâmites administrativos, de responsabilidade da Secretaria Executiva, foram concluídos e
que, agora, deve-se dar continuidade aos trabalhos, pelos conselheiros, conforme
cronograma definido. Ele informa, também, sobre reunião realizada com o pessoal
responsável pela divulgação oficial do GDF, sobre os impedimentos relacionados ao
período eleitoral. O vice-presidente do Conselho, Eduardo, informa que, sobre o assunto,
foi realizada reunião com representantes do CDCA/DF, que contou com a presença do
secretário de Justiça e Cidadania do DF. No encontro foram explicadas as necessidades de
divulgação do Conselho, relativas às eleições dos representantes do Comitê Consultivo de
Adolescentes, eleições dos representantes da sociedade civil e conferências, ele explica que
foi definido canal de comunicação junto ao setor do GDF que trata do assunto. O secretário
executivo explica sobre as necessidades de publicação das informações

relativas ao edital de chamamento público do CDCA/DF. Ele reforça sobre as limitações
quanto ao uso de marcas e sobre a necessidade de encaminhamento das informações que
serão publicadas ao setor de comunicação do GDF. A conselheira Graziele sugere consulta
ao Tribunal Regional Eleitoral - TRE que trate do material de divulgação das eleições dos
representantes do Comitê Consultivo de Adolescentes do CDCA/DF, tendo em vista suas
especificidades. O secretário executivo informa que a consulta já havia sido planejada e que
será encaminhada ao TRE pelo gabinete da Secretaria de Justiça e Cidadania. 3.
Apresentação do projeto "Ponte Social". Encaminhamento: A Secretaria Executiva
encaminhará processo contendo a apresentação da proposta às áreas técnicas envolvidas na
execução de projetos, Diretoria de Projetos da SECDCA,Unidade de Gestão de Fundos -
Ungef e ao Conselho de Administração do Fundo - CAFDCA, para que sejam respondidos
os questionamentos solicitados pela proponente. Relatoria: a convidada Nayara Lopes,
coordenadora de proteção da Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes -
SUBPCA e representante da Selo Social, rede que atua na mobilização dos setores públicos,
privados e da sociedade civil, apresenta ao pleno proposta de parceria, que envolveria o
CDCA/DF e organizações sociais, para execução do projeto "Ponte Social". O objetivo do
projeto é integrar empresas privadas para o financiamento de projetos sociais, por meio de
ações educativas e da produção de conhecimento especializado. A conselheira Daise
apresenta sugestões para que o projeto tenha mais efetividade. 4. 4.1. Relatoria dos
processos de registro. Encaminhamento: a Plenária delibera por aprovar os pareceres dos
relatores quanto ao deferimento e ao indeferimento dos processos de registro conforme
tabela a abaixo. Relatoria: o Conselho delibera pela inversão da ordem de apreciação dos
itens da pauta, passa-se, portanto, à relatoria dos processos de registro.

PROCESSOS DE REGISTRO DEFERIDOS

Organização da Sociedade Civil
Número do Processo

SEI

Cáritas Arquidiocesana de Brasília
00400-
00055535/2020-94

Associação Desportiva e Recreativa para Desenvolvimento Social
00400-
00057799/2019-49

Instituto Brasileiro Pró educação, Trabalho e Desenvolvimento ISBET
00400-
00041693/2020-67

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito do
Distrito Federal – CEDECA-DF

00400-
00013798/2020-26

Grupo Luz e Cura – Lar Jesus Menino
00400-
00052449/2021-19

Associação Assistência Cultura e Educação Humana - ACEHU (Enlace)
00400-
00054561/2021-86

Instituto Social Fonte de Luz
00400-
00034633/2021-79

Associação de Ensino Social e Profissionalizante – ESPRO
00400-
00032108/2019-02

Instituto da Advocacia Social – INAS
00400-
00031510/2019-61

Instituto Axiomas Brasil
00400-
00026793/2020-63

Associação de Pais e Ex Bombeiros Mirins – APEBM
00400-
00026581/2019-42

Associação Sociocultural São Luís Orione do Itapoã – ASLOI
00417-
00024472/2018-85

Associação Cultural Encanto de Itapoã e Paranoá – ACEIP
00400-
00028623/2021-02

ILAES – Instituto Latino-Americano de Educação para a Segurança
00400-
00027133/2020-08

Associação Educacional Menino Jesus
00400-
00055468/2021-99

CEPAS
00400-
00034663/2020-02

Núcleo de Gerenciamento de Projetos para Empresas Juniores
00417-
00028605/2018-92

Instituto Ajudar Não Dói
00400-
00041666/2020-94

Associação Luta pela Vida
00400-
00026781/2020-39

Instituto Sociocultural e ambiental de projeto de economia solidária - IPÊS
00400-
00041432/2021-28

Instituto de Promoção da Cidadania e do Bem-Estar Social e Emocional –
CHAMAELEON

00400-
00042946/2020-10

OASSAB – Obras de Assistência e de Serviço Social da Arquidiocese de
Brasília

00400-
00002844/2022-23

Programa Providência de Elevação da Renda Familiar
00400-
00026614/2019-54

Instituto Formiguinhas do Bem do Brasil
00400-
00041452/2020-18

Instituto Eu Ligo - IEL
00400-
00031567/2020-02

Instituto Social e Educacional Aurora
00400-
00051555/2020-96

Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho
00400-
00034580/2021-96

Associação Encanto de Itapoã - ACEIP
00400-
00028623/2021-02
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