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FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

  

DESPACHO Nº 0108630/2020/CACRQ/DPA/PR

  
Processo nº 01420.100530/2020-21
  

 
Ao Diretor do DPA.

Assunto: Resposta a Solicitação de Informação - Protocolo E-SIC 71004000959202013 (SEI nº
0108570).
  

Prezado Senhor,
 
Em resposta ao supracitado ofício, respondemos a demanda do usuário SIC:
1 - Esta pasta/órgão, seus órgãos internos e /ou antigos ministérios e/ou

secretarias/departamentos hoje aqui abrigados, possui quantas bases de dados e documentos
abertas para consulta? Quais são? Quantas e quais dessas são disponibilizadas em transparência
ativa e quantas em passiva?

Resposta: Esta Coordenação trabalha basicamente com o SEI, base de dados aberta ao
público. O SEI é basicamente os documentos gerados pela Coordenação. O SEI poderá ser consultado
por pessoas externas, desde que a mesma solicite o cadastro externo e quais processos gostaria de ter
acesso.

  A Coordenação da CACRQ - Proteção ao Patrimônio Afrobrasileiro, respondemos pelos seguintes
segmentos da  Fundação Cultural Palmares aberto ao   Público pelo sistema do SEI - Bolsa Permanência, 
Ação de Distribuição de Cesta de Alimentos e Articulação junto as Comunidades Quilombolas.

 
Bolsa Permanência

A Bolsa Permanência é uma política pública voltada à concessão de auxílio financeiro
aos estudantes, sobretudo, aos estudantes quilombolas, indígenas e em situação de vulnerabilidade
socioeconômica matriculados em instituições federais de ensino superior e assim contribuir para a
permanência e a diplomação dos beneficiados. O recurso é pago diretamente aos estudantes de
graduação por meio de um cartão de benefício. Informações disponibilizado no
site http://www.palmares.gov.br

 

http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551
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Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos

A Ação de Distribuição de Alimentos (ADA) a Grupos Populacionais Tradicionais
Específicos tem como objetivo a aquisição de gêneros alimentícios básicos e a distribuição gratuita
desses gêneros em forma de cestas de alimentos, com o intuito de atender, em caráter emergencial e
complementar, famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional.A ação é
realizada em parceria com os órgãos responsáveis pela interlocução com cada um desses grupos
populacionais. São essas instituições que selecionam e indicam ao MDS as famílias que deverão ser
atendidas, segundo critérios da Portaria n° 527 de 26 de dezembro de 2017. Informações
disponibilizado no site http://www.palmares.gov.br

 
Articulação

A Ação de Articulação frente as Comunidades Quilombolas tem como objetivo buscar
soluções de conflitos interno e externo dentro da Comunidade. Ademais, buscamos intermediar junto
aos outros órgãos um atendimento eficaz e célere para as Comunidades, como aquisição de água para
consumo, luz dentre outros pedidos, assim, fazemos a ponte para que essas demandas necessárias e
urgentes chegam aos órgãos responsáveis.

Além disso, fazemos uma interlocução junto as Comunidades para aquisição de
informações para subsidiar a Procuradoria da Fundação Cultural Palmares na defesa dos Quilombos
para a reintegração de posse por esbulho e turbação de suas terras por terceiros de má-fé.

 
2 - Quantas bases de dados e documentos foram abertas por esta pasta, seus órgãos

internos e /ou antigos ministérios e/ou secretarias hoje aqui abrigados, nos últimos 3 anos? Favor
informar, ano a ano, quantas e quais foram abertas.

 
Resposta: Resposta: Não foram abertas novas bases de dados nesta coordenação nos

últimos três anos.
 

3 - Essas bases de dados são atualizadas de quanto em quanto tempo? Favor
informar, por base de dados, a data da última atualização.

 
Resposta: : As informações e demanda das Comunidades quilombolas são atualizadas

diariamente com a chegada das demandas.
 
 

4 - Quantas bases de dados e documentos foram fechadas ou retiradas do ar nos
últimos 3 anos? Quais são? Por quais motivos, de fato e de direito, elas foram retiradas do ar?

 
Resposta: Nenhuma

 
5 - Quantas bases de dados e documentos deixaram de ser atualizadas nos últimos 3

anos? Quais são? Por quais motivos, de fato e de direito, elas deixaram de ser atualizadas? Em
caso de haver mais de um órgão responsável por armazenar dados, favor enviar uma resposta de

http://www.mds.gov.br/webarquivos/legislacao/seguranca_alimentar/portarias/PORTARIA_527_GM_MDS__2_.pdf
http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551
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cada um deles.
 

Resposta: Não deixaram de ser atualizados bases de dados ou documentos do nosso
sistema, nos últimos três anos.

 
(assinado eletronicamente)

Tauiny Lasmar
Coordenadora CACRQ

Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro
 

 

 

  
 

Documento assinado eletronicamente por Tauiny Lasmar Moura dos Santos, Coordenadora,
em 20/04/2020, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.palmares.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0108630 e o código CRC 25381024.

Referência: Processo nº 01420.100530/2020-21 SEI nº 0108630

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.palmares.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

