MEMÓRIA FÓRUM OCA DIA 25.11.2013
1-Data: 25.11. 2013
2-Horário: 14:30h às 16:30h
3-Local: Sala Múltiplo Uso, subsolo da Promotoria de Justiça de Defesa da
Criança e da Juventude – PJIJ – SEPN 711/911, Bloco B, Asa Norte, Brasília
-DF
4-Estiveram presentes à reunião: Arilda Guedes dos Santos Silva –
INTEGRAR; Marina Kohlsdorf - HMIB; Audrey Braga - HMIB; Fábio A. de
Souza Lima - PMDF /Batalhão Escolar; Emilsom Ferreira Fonseca – SEPLAM;
Macedônia da Silva Rodrigues – CT - Vicente Pires;Juvenal de O. Campos
Júnior –PCDF – DCA -2;Marco Antônio de Sousa – PMDF/CPCDH;André
Ricardo Oliveira de Souza – SEC – CRIANÇA/DF;José Eduardo Pitombo –
SEC. CRIANÇA;Aparecida Velasco – SEC CRIANÇA – SUBSIS;Marcelo
Carneiro Medeiros de Souza – UAMA/Planaltina; Manuella Costa da Silva –
VIPP/ SECRIA

5- A pauta da reunião apresentada e discutida:
1. A coordenadora suplente, Arilda Guedes dos Santos-Cbrasileiro
INTEGRAR justificou a ausência da coordenadora Eunice Corrêa Araujo
devido necessidade de comparecimento à aula inaugural do Curso de
Preparação para o Mercado de Trabalho que o Cbrasileiro Integrar está
oferecendo para 45 adolescentes de escola da rede pública do Guará.
2. Conforme a memória da reunião anterior e o disposto na minuta do
Ofício 02/2013-Fórum OCA , encaminhado à SECRIANÇA solicitando
informações sobre a política pública infanto-juvenil, quanto à execução
de medidas socioeducativas (LA, Meio Aberto e Semiaberto)em 2013 e
sua previsão orçamentária para 2014, foi apresentado ao Fórum o Ofício
nº609/2013-GAB/SECRIANÇA endereçado à SEPLAN em 24/04/2013, o
qual solicita à época, a inclusão de ações prioritárias no PLDO2014,
onde estão incluídas a construção de 06 unidades de meio aberto,06
unidades
de
semiliberdade,02
de
internação,06
Conselhos
Tutelares,bem assim como o Centro de Formação dos Servidores do
Sistema Socioeducativo(Ofício anexo). Vale lembrar que em reunião
passada nos foi informado que nas ocorrências do Batalhão Escolar,
90% justificam a importância do investir na prevenção e em meio aberto.

3. Representante da SECRIA informou que aquela secretaria tem
trabalhado ativamente com a política de semiliberdade e meio aberto
que, todavia, enfrenta inúmeras dificuldades desde negativa de
proprietários para alugar
imóveis com essa finalidade aliado à
resistência preconceituosa da comunidade local em abrigar os
socioeducandos. Acredita que uma das soluções da Secretaria seria a
construção de espaços definitivos para essas medidas; entretanto
também tem havido dificuldade na disponibilidade de terrenos para essa
construção.
4. Representante do Batalhão Escolar da Polícia Militar, Cel Souza, falou
de sua preocupação com o grande número de alunos que não estão nas
escolas no horário de aulas, pontuando a importância da presença da
Secretaria de Educação no Fórum, uma vez que é gestora do maior
orçamento OCA do DF; bem assim como a presença de representante
da Secretaria de Saúde como participantes dessas discussões de
sugestões e decisões, o que facilitaria encontrar um caminho para
reduzir o ingresso dessas crianças e adolescentes envolvidos em atos
infracionais. É bom lembrar também que na reunião passada também
ficou claro que o meio aberto é preterido, a quantidade de servidores é
insuficiente e as condições estruturais são precárias uma vez que são
14 unidades para uma só gerência.
A conselheira Arilda Guedes falou da importância dos conselhos
regionais criarem fóruns de discussão de pais como forma de integrar a
família, escola e comunidade.
Concluindo-se, finalmente que a previsão do orçamento OCA é
insuficiente para atender as demandas de 2014.
Nada mais havendo a discutir, foi encerrada às 16h30minh como
prevista a presente reunião, desejando a todos um Feliz Natal e
próspero Ano Novo.
Arilda Guedes
Coordenadora Suplente

