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Pedido de Informação nO005/2021/GVAFS

Colombo, 19 de maio de 2021.

SENHOR JACKSON LYRA, PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR DE

COLOMBO-PR.

Considerando o artigo 5°, inciso XXXIII da Constituição Federal;

Considerando os artigos 10, 11 e 12 da Lei nO12.527/2011 - a Lei

Geral de Acesso a Informações Públicas;

Considerando as atribuições do poder legislativo, previstas nos

art. 12, 13, 14 e 15 da Lei Orgânica Municipal de Colombo;

Considerando o disposto na Lei Federal nO8069/1990 - Estatudo

da Criança e do Adolescente - ECA; e

Em conformidade com as legislações vigentes, com o objetivo de

somar forças na proteção e garantia de direitos das crianças e adolescentes de

nosso município.

Venho respeitosamente através deste, REQUERER

INFORMAÇÕES a respeito dos procedimentos adotados em situações de

acolhimento de crianças e adolescentes, nos anos de 2020 e 2021.

Solicita-se as seguintes informações:

a. Quais são os dados quantitativos de acolhimentos

realizados em 2020 e 2021?

b. Quais medidas de prevenção e conscientização ao

acolhimento foram adotadas pelo Conselho Tutelar de

Colombo desde o ano de 2020?
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c. Ouais são os dados quantitativos e qualitativos

referentes ao processo de busca ativa realizado por

este Conselho Tutelar desde o ano de 2020?

d. Ouais são os critérios e procedimentos adotados

para a busca da família extensa, como meio de evitar

a execução do acolhimento de crianças e

adolescentes?

e. Ouais são os dados quantitativos e qualitativos em

que a busca pela família extensa obteve sucesso e

evitou a execução do acolhimento?

Salientamos que em cumprimento ao artigo 11 da Lei n012.527,

de 18 de novembro de 2011, o acesso às informações requisitadas deve ser

imediato. Não sendo possível o acesso imediato, a resposta, em conformidade

com o referido artigo, deve ser expedida no prazo máximo de 20 (vinte) dias,

contados do recebimento deste documento. Para o recebimento da resposta,

comunico os seguintes endereços: Rua Francisco Busato, 8005 - Centro de

Colombo, Câmara Municipal de Colombo, Gabinete do Vereador Anderson

Prego. Email: vereador@andersonprego.com.br.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada

estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

U~cb)J~,
Anderson Ferreira da Silva

Vereador

mailto:vereador@andersonprego.com.br.

