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PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.o 

Encaminhamento: Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Pinhalzinho 

Assunto: Palco do Estádio do Ferreirão 

Vereador Autor: César Eduardo de Freitas Mendes 

Solicito ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, em conformidade com o artigo 31 da Lei Orgânica combinado com o 

artigo 158 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, as seguintes 

Informações: 

Em visita ao novo Palco construído no Estádio do 

Ferreirão, inclusive com verba Federal, constatou-se que o resultado está muito · 

aquém do que seria o mínimo de exigência para uma obra em que o 

destinatário principal é a população. 

Primeiro porque a altura do palco ultrapassa os 

padrões de ergonomia, comprometendo a visão de quem o observa; em 

segundo, sua localização: acima dos banheiros públicos, de modo a prejudicar 

a circulação de pessoas, e também num ponto em que diminui o campo visual 

do público. 

Consoante isso, há grosseiras falhas no 

acabamento, como um inexplicável vão ao final da cobertura, que acaba por 

não proteger o palco; a desativação de um vaso sanitário no banheiro público 

para dar lugar a uma viga, prejudicando a funcionalidade do local; além dos 

materiais de baixa qualidade. 
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Portanto, requer que sejam esclarecidos os 

apontamentos aqui trazidos, e se alguma intervenção corretiva será tomada, 

juntamente com o projeto e documentação pertinente. 

JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista o Princípio da Transparência que 

rege a Administração Pública, necessário que as informações sejam 

esclarecidas, como parte da Função Fiscalizatória deste Legislativo, que se 

destina, dentre várias, à proteção ao Erário Público. 

Sala das Sessões, 06 de março de 2018. 

~~ ' ~d/~, 
César Eduardo de Freitas Mendes 

Vereador 
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