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ENCAMIN 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N°. 35/201~~~~ das sessões~~--=---

Encaminhamento: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Pinhalzinho. 

Assunto: Atendimento às indicações. 

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 
Regimento tnterno desta Câmara Municipal, as seguintes tnformações: 

Em atenção as minhas indicações, pergunto: 

1 )· Em 11 de Setembro do corrente ano, foi enviado a Vossa 
Excelência uma indicação para que fosse colocadas portas nos sanitários 
masculinos do banheiro Público, porém até a presente data nenhuma porta foi 
colocada, tornando-se uma situação constrangedora para às pessoas que 
necessitam fazer uso do referido local e se tratando de uma providência de fácil 
solução, pergunto: 

• Por que até o momento o serviço não foi efetuado, existe uma 
previsão para a colocação das portas, caso exista previsão 
enviar a data? 

2)· Com relação as providências solicitadas no Bairro da estrada 
Nova, Pergunto: 

• Por qual motivo que a operação tapa buracos ainda não foi 
iniciada no Bairro? 

• Existe previsão para a execução do conserto da lateral da 
ponte que está caindo, no referido Bairro? 

• Qual a previsão para término da colocação de cascalho no 
Bairro? 
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3)· Com relação ao Bairro dos Vieiras, existe previsão para a 
manutenção das estradas com a passagem da máquina e a colocação de 
cascalho? 

4)- Em 24 de Agosto do corrente ano, através da indicação N° 
111/2018, solicitei a Vossa Excelência providências necessárias visando a reforma 
do escritório e dos sanitários do Cemitério Municipal São João Batista, porém até a 
presente data, a reforma não foi realizada, conforme fotos anexa, pergunto: 

• Essa reforma será realizada antes do dia de finados? Pois como 
sabemos, nesse dia o Cemitério recebe muito visitantes e muitos 
vêm de cidades vizinhas e ficará desagradável ao nosso município 
as pessoas se depararem com o escritório e os sanitários em 
estados deploráveis. 

JUSTtFfCAT'IVA 

Tendo em vista o Princípio da Transparência que rege a Administração Pública, 
necessário que as informações sejam esclarecidas, como parte da Função 
Fiscatizatória deste Legislativo. 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2018. 

~~ ~~///~ 
Cesar Eduardo de Freitas Mendes 

Vereador 
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