
 

FORÚM DE MONITORAMENTO DO ORÇAMENTO PÚBLICO 
DESTINADO    A  CRIANÇAS E  ADOLESCENTES DO DISTRITO 

FEDERAL FÓRUM OCA/DF

MEMÓRIA DA REUNIÃO DO FÓRUM OCA

DATA: 24 de Junho de 2013

LOCAL: Sala nº 18 da Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude.

HORA: 14h 30min às 16hs

PARTICIPANTES: Emilsom Ferreira  dos  Fonseca  (SEPLAN);  Eunice  Corrêa  Araújo  (INTEGRAR); 
Arilda Guedes dos Santos  Silva (INTEGRAR);   Marta Mª. Carmo de Santos  Montenegro (UNIRE/ 
Núcleo  de  Saúde);   Elvane  Corrêa  dos  Santos  (Associação  Viva);   Isabela  Severo   Fernandes 
(UNIRE/SECRIA);   Maria  Elena  de  Souza  UNIRE/SECRIA  );   Luciana  Dias  de  O.  Rauzis 
(UNIRE/SECRIA);   Clemildo Sá (Conselho Tutelar Brasília Norte);  Wellington Jesus da Silva (Conselho 
Tutelar Brasília Norte).

PAUTA DA REUNIÃO: 1-Questão do Orçamento referente a 2013 (recurso destinado para infância e 
juventude).2-  Previsão  do  Orçamento  para  2014.  Unidade  de  semiliberdade  para  as  adolescentes. 
Contratação de servidores  que vão trabalhar nas futuras unidades.

Foi declarada aberta a reunião pela coordenadora  Eunice Correa Araujo  que agradeceu a presença de 
todos e solicitou que os participantes se apresentassem e falassem de forma sucinta sobre o trabalho que 
realizam  e  as  dificuldades  encontradas.  Foram  apresentadas  inicialmente  duas  questões  de  interesse: 
necessidade de conhecer melhor sobre a  Lei Orçamentária, sobretudo os recursos destinados a Infância e 
juventude  e  a  falta  de  formação  e  capacitação  técnico  profissional  dos  profissionais  das  unidades  de 
internação.  O conselheiro  Clemildo comentou sobre a  desativação da Unidade de Internação do Plano 
Piloto- UIPP, antigo CAJE que descentralizará o atendimento do sistema socioeducativo até o final de 2013. 
Que para cumprir esse objetivo o GDF pretende construir sete Unidades de Internação e que três unidades 
serão entregues ainda esse ano: a de São Sebastião em julho, a de Braslândia em agosto e a de Sta Maria em 
outubro. Segundo informação do Emilsom (SEPLAN), em 2014  está previsto a entrega das Unidades de 
Sobradinho e do Gama e para o final de 2015 serão inauguradas as Unidades de Ceilândia e Samambaia. 
Informou  ainda,  o  colega  da  SEPLAN  Dr.Emilsom que  todas  essas  unidades  estão  sendo construídas 
seguindo modelo arquitetônico definido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 
visando reestruturar o sistema socioeducativo do DF de acordo com o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE), conforme Lei Federal nº12594\ 2012.  Percebeu-se uma preocupação por parte 



dos  participantes  quanto  aos  recursos  humanos  (técnicos  e  profissionais  )  que  irão  para  as  próximas 
unidades: se esses profissionais vão ser remanejados de outras unidades, se serão contratados por empresas 
terceirizadas ou por  concurso público. Todos esses questionamentos fundamentam-se  diante de toda essa 
infraestrutura  física de excelente qualidade, onde é notório  de que o quadro de servidores que atuava no 
antigo  CAJE  não  será  suficiente  para  preencher  todas  as  sete  novas  Unidades  de  Atendimentos  e  a 
preocupação de como será preenchido o quadro de servidores para essas novas unidades. Quanto a unidades 
de semiliberdade para as adolescentes, as colegas representantes  da  UNIRE\SECRIA informaram que está 
previsto no pacote essa resolução.

DELIBERAÇÕES: o  Coordenador  da  SEPLAN  Dr.  Emilson,  se  prontificou a  apresentar  na próxima 
reunião um Datashow sobre a LDO para os participantes.  Conselheiro Clemildo sugeriu uma formação 
técnica profissional para os profissionais das unidades. O conselheiro  se comprometeu em criar um blog 
com  a  finalidade  de  divulgar  o  fórum,  no  sentido  de  que  outros  representantes  da  Sociedade  Civil 
interessados possam vir somar ao grupo. 

Foi sugerido pelo grupo pedir ao Ministério Público para encaminhar ofício a SEPLAN sobre o quantitativo 
técnico operacional para trabalhar nas três unidades. Lembrando a decisão judicial da construção das três 
unidades de internação.

Encerrando a reunião foi lembrado que conforme ata da reunião anterior, durante o corrente ano, as reuniões 
do Fórum OCA ocorrerão na última segunda-feira de cada mês, conforme o cronograma  descrito abaixo:

MÊS DATA

MAIO 27/05/13

JUNHO 24/06/13

JULHO

29/07/13

AGOSTO



26/08/13

SETEMBRO

30/09/13

OUTUBRO 

28/10/13

NOVEMBRO

25/11/13

Segue abaixo  a lista dos participantes com respectivos e-mail e telefones .

4. PRTICIPANTES:

Nome Instituição Email Telefone

Emilsom Ferreira dos 
Fonseca

SEPLAN emilsomffonseca@gmail.com 9962 - 2522

Eunice Correia Araújo INTEGRAR

Arilda Guedes dos Santos  
Silva

INTEGRAR arildaguedes@yahoo.com.br 8178 – 7972 
(TIM) 

3522 - 79779

Elvane Corrêia dos Santos Associação Viva elvanesantos@gmail.com 8416 - 7382

Marta Mª. Carmo de 
Santos Montenegro

UNIRE/ Núcleo de 
Saúde

martamontenegro@pop.com. 9113 - 3890

mailto:emilsomffonseca@gmail.com
mailto:martamontenegro@pop.com.br
mailto:elvanesantos@gmail.com
mailto:arildaguedes@yahoo.com.br


br

Isabela Severo Fernandes UNIRE/SECRIA unire@criança.df.gov.br 8158 – 4499

3333 - 2818

Luciana Dias de O. Rausis UNIRE/SECRIA Luciana.rauzis@ig.com.br 8184 - 3077

Maria Elena de Souza UNIRE/SECRIA helenaflordelis@gmail.com 9228 - 7308

Clemildo Sá Conselho Tutelar 
Brasília Norte

ctbrasilianorte@gmail.com 9249 - 6262

Wellingtom Jesus da Silva Conselho Tutelar 
Brasília Norte

9257 - 7619

Brasília, 24 de junho de 2013

Arilda Guedes dos Santos 

Secretariou em apoio à Coordenação do Forum
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