Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento do Distrito Federal
O Fórum de Monitoramento do Orçamento Público destinado a Crianças e Adolescentes
do Distrito Federal - Fórum OCA é articulação de organizações da sociedade civil e
membros do poder público que busca realizar incidência política no âmbito do
orçamento público em defesa dos direitos de crianças e adolescentes no Distrito Federal.
Nesse sentido, realiza ações de controle, de defesa da transparência dos gastos públicos
e conscientização da população da necessidade de se apropriar da forma como nossos
gestores aplicam os recursos públicos. Além do mais, advoga a causa da criança e do
adolescente, sempre na busca pela garantia da prioridade absoluta conquistada
constitucionalmente.
Como sabemos, mais uma vez vivemos o processo de consolidação da proposta de lei
orçamentária anual para ser enviada ao Poder Legislativo. Dessa forma, requeremos a
inclusão no documento que vem sendo consolidado pelo Poder Executivo de pautas
históricas do movimento pela infância, que tem sido construídas ao logo dos anos pelo
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelos processos de Conferências,
pela sociedade civil organizada e trabalhadores e trabalhadoras do Estado.
Temos a determinação de zelar pelo cumprimento na íntegra do artigo 4º do ECA (...)
Parágrafo único, alínea c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais
públicas e alínea d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas
com a proteção à infância e à juventude.
Assim, solicitamos a inclusão na proposta de lei orçamentária anual para 2011, pelo
menos, as seguintes demandas:
•
Criação de Programa de Enfrentamento da Violência Sexual Contra
Criança Adolescente, com ações previstas nas Secretarias responsáveis pelas
áreas de Assistência social, Saúde, Educação, Segurança Pública e Justiça;
•

Retirada das rubricas da política de Assistência Social do Fundo e criação de
rubrica de “ações complementares à política de proteção integral à criança e
ao adolescente”;

•

Garantia de recursos para implementação de núcleos de Liberdade Assistida
em todas as regiões administrativas do Distrito Federal e para a
materialização do processo de extinção do CAJE;

•

Destinação de recursos suficientes para a educação pública de qualidade com
atenção especial no Ensino Médio garantindo funcionamento integral dos
laboratórios, a realização de projetos de arte e cultura com professores
adequados, quadro completo de professores para cada escola e reforma da
estrutura física das escolas.

•

Redução significativa dos gastos com publicidade das ações de governo.

•

Investimento real da saúde pública do DF.

•

Previsão de recursos para a realização de concurso público para provimento
de cargos e funções na estrutura dos 33 Conselhos Tutelares e do Conselho
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, bem como a
garantia de recursos para manutenção dessas duas instâncias fundamentais;
Destinação de recursos para Construção de Unidades da Educação Infantil (0
a 6 anos incompletos) visando acabar com o déficit de vagas.

Certo do compromisso de Vossa Excelência com a causa criança e do adolescente
aguardamos retorno sobre os encaminhamentos realizados.

Atenciosamente,
Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Distrito Federal - CEDECA/DF - Coordenação do Fórum OCA/DF
Associação dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal Coordenação do Fórum OCA/DF
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – Promotoria de Justiça de Defesa
da Infância e da Juventude - Secretaria Executiva
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal
COMPOSIÇÃO FÓRUM OCA - DF
Conselho Tutelar de Samambaia
Conselho Tutelar de Sobradinho
Conselho Tutelar de Brasília
Conselho Tutelar de Planaltina
Conselho Tutelar de Santa Maria
Conselho Tutelar de Paranoá
Conselho Tutelar de Ceilândia
Raimundo Socares – Cidadão
Aldeias Infantis SOS
Casa da Criança Batuíra
Assunção de Maria Ribeiro Fialho – Cidadã
Conselho Tutelar de Taguatinga
Defensoria Pública da Vara da Infância e da Juventude do DF
Núcleo de Enfrentamento à Violência e à Exploração Sexual de Criança
e de Adolescente - MPDFT
Assistência Social Casa Azul
Instituto Caliandra
Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude do DF
Associação Cristã de Moços de Brasília
Secretaria de Esportes do DF – Daisy Rotavio
Secretaria de Fazenda do DF – Edileide Oliveira
Associação Viver

Serviço de Atendimento a Famílias em Situação de Violência – SERAV –
TJDFT
Associação de Moradores, Comerciantes e Proprietários da Quadra 705
Norte
Jany Coeli – Cidadã
Associação Brasileira de Desenvolvimento Social - ABDS
Lar da Criança Padre Cícero
Centro Salesiano do Menor – CESAM
Secretaria de Educação - Luciola Juvenal Marques
Coletivo Jovem pelo Meio Ambiente do DF - CJDF
Movimento Ambientalista do Guará – MAG
Instituto para o Desenvolvimento Ambiental – IDA
Núcleo de Monitoramento do Orçamento Público de Crianças e
Adolescentes – MPDFT
Institutos de Estudos Socioeconômicos – INESC
Promotoria de Justiça de Defesa da Educação
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito
Federal
Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDECADF
Associação dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal

