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O FÓRUM PERMANENTE DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE 

DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ (FÓRUM 

DCA), é uma articulação da sociedade civil organizada, composta por organizações não 

governamentais sem fins lucrativos, profissionais da área da infância e adolescência e 

acadêmicos da Universidade, que tem como missão a defesa dos direitos de crianças e 

adolescentes. Por meio desta, vem apresentar e reivindicar das candidaturas majoritárias ao 

pleito eleitoral do município de Fortaleza o compromisso com a execução das seguintes 

propostas que visam a garantir, com prioridade absoluta, os direitos infanto-juvenis: 

 

1. Construir e implementar, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente , o Plano decenal de políticas da criança e do adolescente 

do Município de Fortaleza; 

2. Assegurar a participação do COMDICA e do Conselho Tutelar no processo de 

discussão e elaboração do orçamento público municipal, sem prejuízo das outras 

formas de participação popular; 

3. Não contigenciar e executar 100% do valor aprovado nas leis orçamentárias anuais 

(LOAs) para as políticas infanto-juvenis, garantindo dessa forma, a efetivação do art. 

4º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 

4. Garantir a transparência da execução orçamentária de todas as ações do governo, 

com detalhamento até o nível de atividade, em plataforma online e de fácil acesso 

para a população; 

5. Garantir uma maior articulação e gestão conjunta das políticas específicas para a 

infância e adolescências e o os serviços socioeassistenciais; 

6. Aumentar em 30% o número de CRAS e dobrar o número de CREAS, de modo a ir 

ao encontro do que preconiza o Sistema Único da Assistência Social – SUAS; 

7. Ampliar o número de vagas em creche e pré-escola para crianças de zero a cinco 
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anos, em tempo integral, tendo como meta a universalização da educação infantil; 

8. Promover o censo e a chamada escolar, zelando para que toda criança ou 

adolescente tenha acesso à educação de qualidade, com a reforma e o adequado 

equipamento das escolas, implementação de programas de contra-turno e combate à 

evasão escolar, que contemplem o reforço escolar e a realização de atividades 

esportivas, recreativas e culturais; 

9. Garantir o cumprimento do Plano Municipal de Educação – PME; 

10. Elaborar e implementar políticas públicas especificamente destinadas à prevenção e 

tratamento especializado de crianças e adolescentes usuários de substâncias 

psicoativas (inclusive álcool e cigarro); 

11. Garantir a ampliação dos CAPS Infantis, de modo a assegurar pelo um equipamento 

por regional administrativa. 

12. Elaborar e implementar políticas à orientação, apoio e promoção social à famílias, de 

modo que proporcionar a essas condições de assumir as responsabilidades que lhe 

são inerentes. 

13. Promover um amplo diagnóstico das condições e demandas concernentes ao 

acolhimento institucional e implantar as unidades necessárias, bem como fortalecer 

os equipamentos existentes. 

14. Implementar a política socioeducativa, de acordo com o deliberado no Plano 

Municipal das Medidas Socioeducativas.  

15. Dotar os Conselhos Tutelares de estrutura adequada ao atendimento da população, 

através de sedes próprias, em locais de fácil acesso, veículos de utilização privativa, 

telefones, computadores, impressoras, fotocopiadoras e material de expediente em 

quantidade suficiente às necessidades dos órgãos, pessoal de apoio administrativo e 

equipes multidisciplinares; 

16. Ampliar o número de Conselhos Tutelares na cidade de Fortaleza, criando-os em 

número suficiente, de modo a garantir, até o final do mandato, um Conselho Tutelar 

para cada 100.000 habitantes, como preconiza a Resolução nº 139, de 17.03.2011, 

do CONANDA; 

17. Combater a violência doméstica caracterizada pelos maus-tratos físico e 

psicológicos, negligência e abuso sexual, através da elaboração e implementação de 

uma política municipal específica, que contemple o planejamento de ações 

intersetoriais voltadas à prevenção e atendimento especializados das vítimas. Tal 

política deve compreender: a realização de campanhas públicas de esclarecimento 

sobre a necessidade de denunciar tais situações, a qualificação dos profissionais das 

redes de saúde, educação, assistência social, bem como integrantes das Policia Civil 

e Militar e conselheiros tutelares, para identificar esses casos e prestar o 



atendimento adequado às crianças e adolescentes e suas famílias. 

18. Prevenir e enfrentar a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes em 

todas formas de manifestação, através de mapeamento da situação no município, 

campanhas de prevenção, assistência psicossocial e jurídica às vítimas e 

mecanismos de repressão desses crimes e responsabilização dos culpados; 

19. Prevenir, combater e erradicar do município o trabalho infantil e a exploração do 

trabalho adolescente em todas suas formas, através de campanhas educativas e 

programas de retaguarda para crianças, adolescentes e suas famílias. 

20. Criar um programa específico que vise prevenir, monitorar e diminuir a letalidade 

juvenil; 

21. Garantir a implementação de um CUCA por Regional e fortalecer os existentes. 

22. Garantir, com absoluta prioridade, que todos os direitos fundamentais tais como 

educação, saúde, moradia, saneamento, dentre outros, cheguem à todas crianças e 

adolescentes do município. 

.                         

                                             Fortaleza, 15 de setembro de 2016. 

 

 

 
 


