
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO 

Encaminhamento: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Pinhalzinho. 

Assunto: Requer informações que especifica. 

Vereador Autor: Cesar 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 
R~gimento Interno desta Câmara Municipal, a se_guinte Informação: 

1)· Em 11 de Setembro do ano de 2018, foi enviado a Vossa 
Excelência uma indicação para que fosse colocadas portas nos sanitários 
masculinos do banheiro Público; 

2)· Em 07 de novembro do mesmo ano, Vossa Excelência em 
resposta a esta Casa, através do ofício n° 141/2018, respondeu que o 
Departamento de Engenharia da Prefeitura, estava averiguando o problema 
referente à colocação das ·portas. 

3)· Em 09 de Abril do corrente ano, em resposta à esta Casa 
Legislativa, Vossa Excelência respondeu que não apenas iria trocar as portas 
como também realizaria um reforma na _parte estrutural do sanitário que foi 
danificada. 

4)· Diante das respostas acimas elencadas, pergunto por qual 
motivo a reforma e a colocação das portas ainda não foram iniciadas? 

5)· Existe uma previsão para que a obra no Sanitário Público se 
inicie? 

JUSTIFICATIVA 

O local tem grande fluxo de pessoas e a falta das portas tem 
causado transtornos. Vale ressaltar, que precisamente há um ano foi solicitada a 
colocação das portas, em virtude das festividades da Nossa Padroeira Nossa 
Senhora de C_opacabana. 
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Sendo assim, ·<:.juerernos ·garantir às pesse>as o aeesso a um 
banheiro público digno, pois da maneira que está, às pessoas que precisam usar 
o banheiro público não têm nenhuma privacidade. 

A colocação das portas vai valorizar o espaço e dar no mínimo o 
conforto e comodidade aos nossos munícipes e visitantes que passam _pelo local. 

Vale mencionar, que o problema é de fácil solução, sendo assim, 
espero que seja resolvido com a maior brevidade possível. 

Sala das Sessões, 03 de Setembro de 2019. 

Cesar Eduardo de Freitas Mendes 

Vereador 
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