
Fórum Orçamento Criança Adolescente – FÓRUM OCA/DF

Coordenação colegiada:

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDECA/DF

Associação dos Conselheiros Tutelares do DF

Secretaria Executiva: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT

REUNIÃO DO DIA: 31/05/2010 às 14h30 Local: Promotoria da Infância e Juventude

Próxima reunião do Fórum OCA/DF: 28/06/2010 das 15h00 às 16h00 (FORMAÇÃO), 

e das 16h00 às 17h30 (EXPEDIENTE).

 Agenda prioritária 2010:

Seguindo o planejamento da última reunião o Fórum OCA elencou alguns pontos como 

prioritários para monitoramento em 2010: 

 - Transparência (visibilidade) do Orçamento Público do Distrito Federal.  

 - Sistema de garantia de direitos – Conselho de direito e conselhos tutelares. 

 - Enfrentamento da violência sexual

 - Erradicação do Trabalho Infantil

 - Sistema Sócioeducativo

 - Educação: Educação infantil e ensino médio 

 - Saúde: Saúde Mental 

Foi sugerido uma proposta de Campanha para que a sociedade tenha consciência da 

importância dos gastos públicos na garantia dos direitos da crianças e adolescentes. Esta 

proposta ainda deve ser amadurecida pelo grupo.    

Encaminhamentos:  

 Formação de uma frente de trabalho para trabalhar especificamente as ações de 

comunicação e mídia do Fórum OCA/DF: INESC [Márcia], GAB.DEP.ERIKA 

KOKAY  [Daniela],  e  quem  mais  dispor  de  disponibilidade  e  recursos 

operacionais na área;



Incidência na LDO 2011

Na reunião ficou estabelecido a necessidade de fortalecer a recomendação do Ministério 

Público  de  reinterar  o  inciso  IV  do  artigo  21  do  Projeto  de  Lei  de  Diretrizes 

Orçamentárias  2011  (PLDO  2011),  que  versa  sobre  o  não  contingenciamento  de 

recursos do OCA,  excluído apenas a expressão, sempre que possível. Estas ações tem 

prioridade, pois a LDO 2011 deve ser votada até dia 30 de junho. 

Encaminhamentos:

  Elaboração  de  documento  do fórum OCA reinterando o posicionamento  do 

MPDFT sobre o tema. Responsáveis: Vitor (Cedeca DF) 

 Pautar  na  próxima  plenária  do  CDCA  [dia  16  de  junho]  o  tema  do  não 

contingenciamento  de  recursos  do  OCA,  na  perspectiva  de  elaboração  de 

resolução sobre LDO 2011. Responsáveis:  Coracy (Viver) e Sabino (Cecria)

 Articulação junto a Câmara Legislativa, deputados distritais, para a aprovação 

da PLDO 2011 conforme recomendação do Ministério Público e Nota Pública 

do Fórum OCA. Responsáveis: Daniela (gab. Dep. Erika Kokay) e conselheiro 

Asa Norte (Associação Conselho Tutelar).

Proposta orçamento 2011 para as Medidas Socioeducativas.

A reunião do Fórum OCA contou com a participação da Secretaria de Justiça Cidadania 
e Direitos Humanos para a discussão da proposta orçamentária de 2011 relacionadas às 
medidas sócioeducativas e a implementação do Sinase no DF. 

Encaminhamento: 

 Encaminhar  ofício  à  Secretaria  de  Justiça  Cidadania  e  Direitos  Humanos 

(SEJUS)  que  encaminhe  ao  Fórum  OCA  e  para  o  CDCA  a  proposta 

orçamentária  2011  referente  às  medidas  sócioeducativas,  manutenção  dos 

Conselhos  Tutelares  e  Conselho  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolecsente. 

Responsável- Riezo (Ministério Público).

 Provocar uma audiência pública do CDCA sobre financiamento das medidas em 

meio  aberto  (Liberdade  Assistida  e  Prestação  de  Serviço  a  comunidade)  no 



Distrito  Federal.   Sugestão  que  seja  uma  pauta  conjunta  entre  CDCA  e  o 

Conselho  de  Assistência  Social.  Responsáveis:  Coracy  (Viver)  e  Sabino 

(Cecria).

 Encaminhar para a aprovação a resolução do Conselho dos Direitos da Criança e 

do Adolescente  sobre Sistema Sócioeducativo  que contemple  os  mecanismos 

para o seu financiamento. Responsável: Sabino (Cecria) 


