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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Gestão Estratégica, Projetos e Tecnologia
ATA

Às quinze horas e cinquenta minutos do dia nove do mês de agosto de dois mil e vinte e um, reuniu-se,
nos termos da Portaria nº 118, de 28 de maio de 2019, o Comitê Interno de Governança Pública da
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, com o intento precípuo de realizar a o
acompanhamento dos projetos definidos como estratégicos e prioritários pela Excelentíssima Senhora
Secretária de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, de acordo com as ações do Plano
Plurianual 2020-2023.
Após, passou-se a palavra ao Subsecretário de Políticas para Crianças e Adolescentes, Rodrigo Barbosa da
Silva, o qual apresentou as ações desenvolvidas pela SUBPCA e externou a situação em que tais ações se
encontram. Destacam-se: a manutenção e o funcionamento dos Conselhos Tutelares (ação permanente);
a implantação da Escola de Conselhos (em tratativas com o Instituto Federal de Brasília - IFB);
manutenção e funcionamento do Centro Integrado 18 de maio: a reforma necessitará de nova
contratação; construção de sede de Conselhos Tutelares (está em andamento a licitação para a
construção dos Conselhos Tutelares de Santa Maria, Estrutural e Sol Nascente); realização de estudos e
pesquisas: em fase de planejamento pela equipe; transferência ao Programa de Proteção de Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM (ação permanente); formulação de ato setorial para
disposições complementares ao decreto MROSC (em andamento, sendo necessários ajustes para
cooperação com fundos); decreto de política de combate à violência infantil (em análise na Casa Civil);
construção da política de combate à violência infantil (depende do Decreto para que seja efetivamente
elaborada); ações relativas à prevenção e ao combate do trabalho infantil (em fase de elaboração do
Grupo de Trabalho responsável); elaboração do Código de Ética e Disciplina dos Conselhos Tutelares (em
finalização); capacitação para Conselheiros Tutelares (ação continuada); monitoramento do DF Criança
(em avaliação).
Passada a palavra à Subsecretária de Apoio a Vítimas de Violência, Janandreia de Medeiros Dantas Rafael,
esta apresentou as ações realizadas por sua Subsecretaria. Destacam-se: instalação de quatro novos
núcleos do Pró-Vítima (concluído); fortalecimento de rede de apoio aos Núcleos do Pró-Vítima (ação
continuada); implementação de ações para promoção da autonomia econômica de mulheres vítimas de
violência (em andamento); realização de parcerias e execução de ações de apoio a migrantes (em
andamento); realização da Semana Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (concluído).
Após, fora passada a palavra ao Subsecretário de Modernização do Atendimento Imediato ao
Cidadão, Tiago Santana, o qual informou que registrou todas as suas ações, consoante o solicitado, no
processo-SEI
00400-00033385/2021-49
(Despacho
SEJUS/SUBNAHORA/COORGOP
Id 67415744 e Despacho - SEJUS/SUBNAHORA/COORINTEC Id 67424204), e apresentou as principais
ações de sua Subsecretaria. Destacam-se: modernização da estrutura (em andamento); melhoria no
sistema de filas (em andamento); sistema de agendamentos eletrônicos (concluído).
Logo após, passou-se a palavra ao Subsecretário de Enfrentamento às Drogas, Juvenal Araújo, o qual
informou que registrou todas as suas ações, consoante o solicitado, no processo-SEI 0040000033385/2021-49 (Relatório - SUBED Id 67484038 e Despacho - SEJUS/SUBED/COORPREV Id 67484224),
e destacou as principais ações de sua Subsecretaria. Destacam-se: promover 80 atividades instrutivas
preventivas culturais, esportivas e sociais no âmbito escolar e comunidade (em andamento); realização
de parcerias com instituições públicas e privadas para ofertar cursos para os adictos que receberam alta
do tratamento (em andamento); assistência aos dependentes químicos do distrito federal (em
andamento, aguardando manifestação da Secretaria de Estado de Economia - SEEC).
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Seguindo a reunião, passou-se a palavra ao Subsecretário de Políticas de Direitos Humanos e de
Igualdade Racial, Diego Moreno de Assis e Santos, o qual apresentou as ações desenvolvidas pela
SUBDHIR. Destacam-se: desenvolvimento, inclusão e promoção social (em andamento); ações de
prevenção e combate a homofobia (realizada, com a elaboração de um site acerca do público trans, um
guia prático voltado ao público trans e a solicitação de uma pesquisa para a CODEPLAN, sobre olhar
inclusivo); promoção da igualdade racial (em andamento, com a elaboração de portaria
específica); realização de eventos (ação continuada, com a realização de eventos como o casamento
comunitário, a Conferência Distrital de Direitos Humanos e o Webinário sobre Intolerância
Religiosa); manutenção e funcionamento de conselho ( em andamento, o Conselho do Negro foi extinto e
o Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial foi criado e está em vias de
instalação); transferência de recursos para centro de artes e esportes (em andamento, com a elaboração
de Termo de Referência); criação do plano distrital de promoção da igualdade racial (concluído, publicado
em 31/03/2021); criação do plano de capacitação em direitos humanos para servidores públicos do DF
(em andamento, mas sobrestado por causa da pandemia); publicação de protocolo de ação para apurar e
investigar denúncias de crimes raciais.em parceria com a Secretaria de Segurança Pública (em
andamento, em tratativas com a SSP); realização de parceria com a Secretaria de Saúde para publicação
dos indicadores de saúde sobre a população negra, indígena, cigana e demais povos e comunidades
tradicionais (em tratativa com a FEPECS, para a formalização de Acordo de Cooperação
Técnica); estabelecimento de parcerias com órgãos da Administração direta, indireta, autarquias e
fundações, sobre as temáticas etnicorracial, LGBT pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua
(em andamento, com a elaboração de Portaria Conjunta entre a SEJUS e a SEE - Céu das Artes, e entre a
SEJUS e a SETUR - para o público trans, além de parceria com a Gerência de Atenção Primária nº 04 do
Recanto das Emas); criação do fundo de igualdade racial do Distrito Federal (em tratativas).
Registrou-se que o Subsecretário do Sistema Socioeducativo, Demontiê Alves Batista Filho, não pôde
comparecer à reunião, mas registrou o andamento de suas ações no bojo do processo-SEI 0040000033385/2021-49 (Despacho - SEJUS/SUBSIS Id 67511374).
A Subsecretária de Administração Geral, Alinne Porto, e o Subsecretário de Gestão Estratégica, Projetos e
Tecnologia, Emílio Evaristo de Sousa, estiveram presentes na reunião, mas não fizeram uso da palavra em
razão de as suas Subsecretarias não possuírem projetos, mas realizarem o acompanhamento e o
monitoramento das iniciativas.
O Subsecretário de Assuntos Funerários, José Carlos Medeiros de Brito, não compareceu à reunião e não
registrou suas ações.
Ao final, não se designou data para a próxima reunião do Comitê Interno de Governança Pública, a qual
ficará a cargo da convocação do Sr. Secretário-Executivo.
Eu, DFSF, no teor do §2º do art. 1º da Portaria nº 118, de 28 de maio de 2019, redigi a presente ata de
reunião, a qual segue firmada por todos os presentes.
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