
Câmara Municipal
de Curitiba

PROPOSIÇÃO   N° 062.00054.2013

A Vereadora  infra-assinada, no uso de suas atribuições legais,Professora Josete
submete à apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte proposição:

Requerimento de Pedido de informações oficiais do Município

EMENTA

Solicita informações sobre o
sistema de adoção no Município
de Curitiba.

Requer à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente ao Tribunal
de Justiça e à Promotoria da Infância e da Juventude - Adoção, solicitando as
seguintes informações:
 
1) Quantas crianças e adolescentes encontram-se abrigados atualmente? Quantas
estão destituídas do poder famíliar?

2) Nas instituições de acolhimento que não possuem convênio com a FAS há
equipe técnica? Que profissionais trabalham nelas? Quais suas funções?

3) Qual foi o montante repassado para as instituições de adoção no exercício de
2011 e 2012 respectivamente?

4) Quantos pretendentes à adoção são habilitados por mês?

5) Qual o tempo que leva para um pretendente à adoção ser habilitado para o
Cadastro Nacional de Adoção?

6) Quantos são os funcionários envolvidos no processo de adoção nas Varas da
Infância e Juventude e na Promotoria da Infância e da Juventude - Adoção?
Quais são os cargos?

7) Qual é o órgão responsável pela atualização do Cadastro Nacional da Adoção
no Estado do Paraná?

8) Quantas adoções internacionais foram realizadas em 2012? Como é feito o
acompanhamento após a adoção?

9) Quantas crianças e adolescentes voltaram para as suas famílias de origem no
ano de 2012?

10) Quantas crianças e adolescentes foram retirados de suas famílias de origem
no ano de 2012?

11) Descrever o procedimento de adoção e elencar os documentos necessários



11) Descrever o procedimento de adoção e elencar os documentos necessários
em cada órgão envolvido.

12) Quanto tempo leva em média para ser disponibilizada a adoção de uma
criança e, a partir daí, quanto tempo leva para ser adotada.

13) Descrever um caso de sucesso, onde a criança foi adotada em curto prazo, e
outro, onde houve muita demora   e quais as consequências para a criança
envolvida.

Palácio Rio Branco, 18 de março de 2013

Professora Josete
Vereadora

Justificativa

A adoção é um tema recorrente em nossa sociedade que sofre com a insegurança
e lentidão em seu processo. Muitas crianças e adolescentes são destituidos do
poder familiar e colocadas em abrigos, que, na teoria, deveriam ser lugares de
passagem rápida, mas na prática, acabaram se tornando locais de permanência
prolongada.
Nesse sentido, existe uma preocupação com o número de crianças e adolescentes
que se encontram nessa situação, bem como o tempo de permanência e
condições em que elas vivem, e ainda, informações sobre famílias que buscam a
adoção ou o retorno dessas crianças aos seus lares. 
Diante deste contexto, elaboramos o pedido de informação, com o intuito de 
aprofundar o debate sobre o tema junto ao Executivo e a sociedade.


