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Siraque quer implantar delegacia da Criança e do 
Adolescente no ABC 

 
O deputado estadual Vanderlei Siraque esteve reunido, no último dia 5,  com a Comissão da 
Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na subsede Santo André, 
para tratar da implantação da Delegacia da Criança e do Adolescente na região do grande 
ABC.  
Siraque está fazendo um levantamento para verificar se há legislação vigente para instalar a 
delegacia na região. A cidade de Campinas já tem uma delegacia operando neste molde, 
segundo levantamento prévio realizado pela OAB. 
Porto Alegre 
A cidade de Porto Alegre tem vários instrumentos para dar assistência aos jovens. Entre eles o 
Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (DECA), órgão ligado a Secretária de 
Segurança Pública, no qual funciona a Delegacia de Polícia para o Adolescente Infrator (DPAI), 
que verifica os atos infracionais cometidos pelos jovens.  
Há também a Delegacia de Polícia de Proteção para a Criança e Adolescente (DPCA), que 
apura atos infracionais cometidos por adolescentes e infrações penais em que sejam vítimas. 
Por último, a Delegacia de Polícia para a Criança e o Adolescente Vítimas de Delito (DPCAV), 
que apura infrações penais em que os adolescentes sejam vítimas de algum tipo de agressão. 
Para Siraque, a implantação desses órgãos é fundamental para o cumprimento do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA).  “Estamos agendando reuniões com a comissão da OAB, 
com as secretarias de segurança pública e de assistência social, para discutirmos os devidos 
encaminhamentos para a implantação da delegacia da criança e do adolescente no ABC.” 

 
Divulgação 
Fórum Social Mundial 
De 31 de janeiro a 5 de fevereiro de 2002, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul serão palco da 
diversidade de idéias, raças e culturas. Homens e mulheres das mais diversas partes do 
mundo estarão reunidos no segundo Fórum Social Mundial. 
Participe da cerimônia de lançamento do segundo Fórum Social Mundial, seguida de debate 
com Adolfo Perez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz de 1980, e Vittorio Agnoletto, Organizador do 
Fórum Social de Gênova – Itália. 
Dia 11 de setembro de 2001 – 15 horas – Usina do Gasômetro.    
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Indique nosso boletim para um amigo(a)! 
Caso não deseje receber mais nosso boletim basta enviar uma mensagem escrevendo CANCELAR no subject 
(assunto) ou entre em contato conosco.  

 
 

 


