
Fórum Orçamento a Criança e ao Adolescente entrega  a Câmara Legislativa do DF nota pública em 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no PLOA 2011

Fórum de Monitoramento do Orçamento Público destinado a Crianças e Adolescentes do Distrito Federal entregará aos 
parlamentares da Comissão de Orçamento e Finanças nota pública em Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes 
no PLOA 2011. Esta nota é fruto da preocupação deste coletivo com o PLOA 2011, apresentado pelo executivo local, 
que não assegura recursos orçamentários suficientes para o desenvolvimento das políticas voltadas a esta população. O 
Fórum OCA tem negociado a suplementação destes recursos com a equipe de transição do governo e através da entrega 
de emendas a parlamentares.

Algumas ações Constantes do PLOA 2011 – Construção de unidades de educação infantil da rede pública do Distrito 
Federal R$ 175.000; Manutenção e funcionamento dos 33 Conselhos tutelares R$ 200.000; Construção e reforma dos 
Conselhos tutelares (sem previsão);atendimento ao adolescente com medida de liberdade assistida 25.000. 

O que é o Forum OCA

O Fórum OCA-DF – Fórum de Monitoramento do Orçamento Público destinado a Crianças e Adolescentes 
do Distrito Federal – é uma articulação distrital de entidades da sociedade civil, governamentais, crianças, adolescentes, 
cidadãos e cidadãs que buscam a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, acima de distinções religiosas, 
ideológicas  ou partidárias,  aberta  à  cooperação com entidades nacionais e internacionais,  para consecução  de seus 
objetivos.
Tem por objetivo incidir e monitorar o orçamento público do Distrito Federal destinado ao cumprimento dos direitos de 
crianças e adolescentes

Agenda:
O que:Entrega aos parlamentares da Comissão de Orçamento e Finanças nota pública em Defesa dos Direitos de 
Crianças e Adolescentes no PLOA 2011
Quem:Fórum Orçamento a Criança e ao Adolescente
Quando:16/12/2010 10h
Contato:Perla Ribeiro (61)32747671 99840823 – Coordenação Colegiada do Fórum OCA e Coordenadora do 
CEDECA DF


