CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

COMISSÃO DE MULHERES

Requerimento de Comissão
REQL

391/2020

Senhora Presidenta,

Requeiro a esta Comissão, nos termos do art. 76, § 4°, da Lei
Orgânica, combinado com art. 48, II, do Regimento Interno, seja encaminhado, por
meio da Mesa ao Gabinete do Prefeito Sr° Alexandre Kalil, em especial à
Diretoria de Políticas para Crianças e Adolescentes (DPCA) e ao Conselho
Tutelar de Belo Horizonte pedidos de informação sobre as ações de enfrentamento

a violência e proteção às crianças e adolescentes, por ocasião da oitiva de
convidadas à Comissão de Mulheres da Câmara Municipal de Belo Horizonte, em
decorrência da campanha virtual #ExposedBH.
Nesta campanha, tem-se notícias de crianças, adolescentes e
mulheres que expuseram em rede internacional de computadores diversas
violações sofridas, em detrimento de canais oficiais do poder público que lhes
assegure acompanhamento formal e responsabilização dos envolvidos.
Diante de todo o exposto, que pode ser acessado pelo registro da 10 a
reuniãodáaCmsãoeMulhrdaCBHeiznoda08/62,
armazenado no site* da própria Câmara: formula-se as seguintes questões:

À Diretoria de Políticas para Crianças e Adolescentes

1. Quais campanhas informativas são desenvolvidas pelo executivo municipal

sobre o funcionamento dos serviços especializados no atendimento às
crianças e adolescentes?
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2. Em quais canais, crianças e adolescentes podem acessar informações sobre
as portas de entrada, fluxos e as especificações de horários de atendimento?
3. Há alguma orientação específica para crianças e adolescentes que se
utilizam do #ExposedBH para acolhimento e encaminhamento de suas
denúncias?
4. Esta Diretoria tem ciência da ausência de fornecimento de Equipamentos de
Proteção Individual às Conselheiras Tutelares que estão em plantão 24h para
atender as demandas da cidade em relação às crianças e adolescentes?
5. Como e quando o município pode prover os equipamentos essenciais como
máscaras e álcool gel para as Conselheiras não se exporem a um possível
contágio pelo coronavírus no atendimento às crianças, adolescentes e seus
familiares?

Ao Conselho Tutelar de Belo Horizonte

6. Como tem funcionado o Disque 100 - central de atendimento e denúncia de
violações contra crianças e adolescentes - e sua interlocução com o
Conselho Tutelar de Belo Horizonte?
7. A mesa de diálogo do Disque 100 tem funcionado durante o confinamento
social por conta da pandemia da Covid-19? Com qual frequência?
8. Em relação as demandas do #ExposedBH qual a orientação do Conselho
para as crianças, adolescentes e familiares?
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Atenciosamente,

Belo Horizonte,16 de maio de 2020.

Vereadora Cida Falabella

Vereadora Bella Gonçalves
À Ilma. Sra.
Vereadora Cida Falabella
Presidenta da Comissão de Mulheres
* Últimas Reuniões 1 Portal CMBH
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DESPACHO DE DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
REQUERIMENTO DE COMISSÃO n°
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Solicitação relativa a:
(X) Pedido de Informação, encaminhado por meio da Mesa
) Solicitação de Estudo Técnico à Consultoria Legislativa
) Envio de Ofício
) Juntada de Documentos
) Apresentação de Indicação de autoria da Comissão
) Apresentação de Moção de autoria da Comissão
) Outros tipos:

A Comissão de Mulheres deliberou por:
) alterar oralmente as características da solicitação aprovada.
) adiar a apreciação do requerimento.
) rejeitar o requerimento.
(X) aprovar o requerimento.
( ) outros:
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