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Estado do Paraná

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

Destinatário:

PI0489/2021

Prefeito do Município

O Vereador que este subscreve, nos termos regimentais requer:
Solicita ao Prefeito que envie a esta Casa de Leis informações acerca do Centro POP,
conforme segue:
Ressaltando que, foi realizado os PI's 0229 e 0289 solicitando o nome dos beneficiários do
programa e não obtivemos resposta por alegação de violação à LGPD, porém, quando se trata de
segurança pública, a lei é expressa nas exceções, conforme art. 4°, inciso III, alínea a, da referida LEI
Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 (LGPD).
1 - Envio dos Registros Mensais de Atendimento (RMAs), do Centro Pop, referente aos anos
2018, 2019, 2020 e 2021.
2 - Envio do número de trabalhadores vinculados ao Centro Pop e Abordagem Social, nos anos
de 2018, 2019, 2020 e 2021.
3 - Qual o valor destinado ao pagamento de pessoal (concursados e seletivos) nos anos 2018,
2019, 2020 e 2021 para o Centro Pop e Abordagem Social? Informar fontes livres e externas.
4 - Qual o valor destinado ao pagamento de subvenção social, para acolhimentos
Institucionais adultos e Acolhimentos em Repúblicas, de 2018 a 2021? Informar fontes livres e
externas.
5 - Quais as metas pactuadas via Termo de Colaboração, para atendimento nos Acolhimentos
Adultos e Acolhimentos em Repúblicas, de 2018 a 2021? Qual o valor por meta e como é definida a
quantidade de metas?
6 - Qual o valor empenhado para pagamento do Restaurante Popular, conforme
encaminhamentos do Centro Pop e/ou Abordagem Social, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021?
7 - Qual o valor empenhado ou pago com passagens e despesas com locomoção, mais
especificamente com passagens e cartões transporte, concedidos via Centro Pop e Abordagem Social,
nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Especificar fontes de custeio.
8 - Qual o valor empenhado ou pago para compra e distribuição de kit lanche, destinado às
pessoas atendidas no Centro Pop e Abordagem Social, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Qual o
valor unitário do kit lanche e quais os itens compõem o kit? Especificar fontes de custeio.
9 - Qual o valor destinado nos anos de 2018 a 2021, para concessão de benefícios da Política
de Assistência Social via Centro Pop e/ou Abordagem Social? Especificar por ano.
10 - Quantas pessoas atendidas e/ou acompanhadas pelo Centro Pop e Abordagem Social
receberam Benefício Eventual Emergencial (depósito em conta), a cada mês, nos anos de 2019 a
2021? Especificar por valor de benefício.
11 - Quantas pessoas atendidas e/ou acompanhadas pelo Centro Pop receberam PMTR
(Programa Municipal de Transferência de Renda), a cada mês, nos anos de 2019 a 2021?
12 - Quantas pessoas atendidas e/ou acompanhadas pelo Centro Pop e Abordagem Social,
receberam Benefício Eventual Emergencial
Cartão Alimentação, a cada mês, no ano de 2021?
Especificar por valor de benefício.
13 - Quantas pessoas atendidas e/ou acompanhadas pelo Centro Pop e Abordagem Social,
receberam Cesta Básica/kit, a cada mês, nos anos de 2019 a 2021?
14 - Sabe-se que no período de 2016 a junho de 2018 passaram pelos serviços de Abordagem
Social e Centro Pop, 5.182 pessoas diferentes (Plano Municipal de Assistência Social 2018 a 2021).
Diante disso, quantas pessoas diferentes passaram por esses serviços nos anos de 2019 a 2021?
15 - Quantas pessoas deixaram de ser encaminhadas para Acolhimento Institucional adulto
por falta de vagas nos anos 2018, 2019, 2020 e 2021?Especificrar por ano.
16 - Qual a quantidade de pessoas atendidas e/ou acompanhadas pelo Centro Pop que
superaram a condição de rua, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021?
17 - Qual a quantidade de pessoas atendidas e/ou acompanhadas pelo Centro Pop/Abordagem
Social, que foram encaminhadas para atendimento nos serviços de contra referência, a exemplo dos
CRAS, por terem superado a situação de rua. Informar por ano, de 2018 a 2021. Informar os nomes.
18 - Envio do programa transversal construído (Trilha da Cidadania?), quais as ações já
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realizadas e resultados obtidos? Conforme nota pública.

Sala das Sessões,

Coautoria:
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26 de Novembro de 2021

Santão
1º Signatário/Vereador
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