FÓRUM DE MONITORAMENTO DO ORÇAMENTO PÚBLICO DESTINADO A
CRIANÇAS E AO ADOLESCENTES

MEMÓRIA DA REUNIÃO DO FÓRUM OCA
1. Data: 24.03.2014
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; Maria
Célia Haggi Alves –UMEP/BR/DF/BSB; Clemilson G. da Silva –Presidente do CDCA/DF‐
UMBEC; Jairo de Souza Junior‐ Secretário Executivo do CDCA/DF; Neide Sebba da Silva‐
Voluntária; Emilson Ferreira Fonseca – SEPLAN/DF; Cleidsom Figueredo dos Santos –
Assessor Jurídico CDCA/ SECRIA/DF; Robsom Majus Soares – MAG/IDA/CIEA/Fórum
ONGs; Carolina J. Galli – UAMAPP/SUBSIS/SECRIA; Luiane Magalhães Dias Leal‐UNIP;
Girlene de Sousa Lopes – UNIP; Bruna Lima Alves‐ UNIP; Helem Vieira Rodrigues –
Cordenação Regional de Ensino do Guará; Laila C. Bueno Barbosa‐Associação Viver;
Kelly Cristina Dias‐ Conselho Tutelar –Lago Norte; Marcelânia da Silva Rodrigues‐
Conselho Tuterlar /Vicente Pires; Eduardo Augusto Rodrigues Barros‐Unidade de
Internação do Recanto das Emas.
5- A pauta da reunião:
5.1‐ O “porque” do Fórum e sua importância social e coletiva.
5.2‐ Apresentação de todos os participantes e expectativas de contribuição.
Época da Copa do Mundo – movimentação financeira e social no cumprimento da
previsão orçamentária para 2014 e sobre a política pública infanto‐juvenil com relação
às medidas socioeducativas em LA e Meio aberto.
5.3‐ Encerramento.
6. Temas discutidos
Aberta à reunião a coordenadora suplente Arilda Guedes fez apresentação dos
participantes e justificou a ausência da coordenadora do Fórum OCA, Eunice Corrêa
Araújo. Na sequência o Presidente do CDCA falou sobre o que é o Fórum OCA e sua
importância social e coletiva na perspectiva da criança e do adolescente como
prioridade absoluta. Como é que nós enquanto atores do sistema de garantia de
direitos, pensamos estrategicamente no uso dos recursos públicos para garantir aquilo
que normatiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Presidente afirmou ainda,
que é papel dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, e de instâncias
como o Fórum OCA, atuar na incidência política e no controle social. Enfatizou a
importância do Fórum OCA, enquanto espaço de discussão das prioridades

orçamentarias na área da criança e do adolescente. O trabalho do Fórum OCA, baliza
as discussões da sociedade civil e do governo no trato da criança e do adolescente.
Fazer esse acompanhamento, diuturnamente é de estrema importância para defesa,
proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
O Sr. Emilsom coordenador de planejamento e finanças, fez uma explanação sobre os
recursos destinados a criança e adolescente, inclusive orientando os participantes
como entrar no site e ver todo o quadro demonstrativo financeiro da Secretaria de
Planejamento. Explicou ainda sobre os recursos liberados para as ações de prevenção
durante o período da copa, mas que essas ações poderão ter continuidade.
O assunto sobre as medidas socioeducativas, não deu para ser discutido tendo em
vista os questionamentos e respostas sobre os recursos financeiros para as ações de
garantia de direitos da criança e do adolescente, se estenderem para além do tempo,
ficando este assunto, portanto para a nossa próxima pauta que ocorrerá em
28/04/2014, conforme cronograma abaixo.
Deliberações
‐ Trazer a composição do Fórum
‐ Formar grupos de trabalho
‐Rever ações mais relevantes do OCA
‐Curso de orçamento para o Fórum
‐Produção de cartilhas de divulgação sobre as ações do OCA
‐Fortalecimento das nossas redes (conselhos tutelares)
Durante o corrente ano, as reuniões do Fórum ocorrerão nas últimas segundas‐feiras
de cada mês, conforme cronograma descrito abaixo:
MÊS

DATA

ABRIL

28/04/14

MAIO

26/05/14

JUNHO

30/06/14

JULHO

28/07/14

AGOSTO

25/08/14

SETEMBRO

29/09/14

OUTUBRO

27/10/14

NOVENBRO

24/11/14

DEZEMBRO

29/12/14

Esta coordenação aproveita a oportunidade para divulgar o link contendo a memória
da ultima reunião do Fórum OCA, realizada em 25/11/2013:
http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/OCA/forum_OCA_memoria_25‐11‐
2013.pdf
Brasília/DF, 24 de março de 2014.
Coordenadora Suplente
Arilda Guedes dos Santos Silva

