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LAI - RELATÓRIO ESTATÍSTICO COMPLETO 

 
Segue abaixo o relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como 

informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011). 
 

     Em tramitação (0)           

     Atendido (5)           

     Indeferido (2)           
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Status 

 

Protocolo Solicitante 
Data do 

pedido 
Solicitação 

Prazo 

Prorrogado 

Data da 

resposta 
Resposta 

07 Indeferido 3456/2017 Sérgio Feijó 

Carqueijo 

Sábado, 16 de 

dezembro de 

2017 11:22 h 

(e-SAUC) 

 

Peço informações sobre a firma 

Americanutrition, sediada em Capanema 

na Av. Ubirajaras, 315. Seu site na 

internet, vende produtos estimulantes e 

como eu estou interessado em alguns 

itens, gostaria que me informassem da 

idoneidade da mesma, pois nos e-mail 

enviados, não recebo respostas dos 

mesmos e verificando através do Google 

Maps, não é possível sua localização em 

Capanema. Agradeceria um retorno, para 

esta solicitação. 

Não Quinta-feira, 

18 de janeiro 

de 2018 

17:05 h 

(e-mail e 

sistema de 

protocolo) 

 

Prezado Cidadão,  

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, reporto-me ao 

pedido formulado por Vossa Senhoria recebido 

via e-SAUC, protocolado sob o número 

3456/2017. 
Informamos que este não é caracterizado como 

um pedido de acesso à informação, esclarecemos 

que a Lei de Acesso à Informação (LAI) dispõe 

sobre o acesso às informações referentes aos 

órgãos e entidades públicas, não se sujeitam ao 

disposto na lei as informações relativas à atividade 

empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado, destarte o pedido não se enquadra 

no escopo da LAI. 
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 Para averiguar se existe qualquer queixa ou 

reclamação que desabone esta empresa, procure 

os órgãos de defesa do consumidor da sua região 

ou sites especializados. 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna deste 

município, mediante preenchimento do 

formulário anexo no prazo de 10 dias, a contar do 

recebimento desta informação e enviados para o 

endereço eletrônico: esic@capanema.pr.gov.br.  

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

06 Atendido 2926/2017 Benito 

Cerineu 

Locatelli 

Quinta-feira, 19 

de outubro de 

2017 14:01 h 

(e-SAUC) 

 

Solicito as informações abaixo para 

finalizar matéria jornalística: 

1) Qual a secretaria ou departamento que 

utiliza o veículo CHEVROLET/ONIX 

1.0 MT JOYE, PLACAS BBL 3378 de 

propriedade do município de Capanema? 

2) Qual o servidor ou servidores que 

utilizaram o referido veículo nos dias 15 

a 20 de setembro de 2017 e se estavam em 

viagem oficial para outros municípios, 

caso afirmativo quais os municípios? 

Certo do pronto atendimento, agradeço 

Não Segunda-

feira, 30 de 

outubro de 

2017 17:24 h 

(e-mail e 

sistema de 

protocolo) 

 

Prezado Cidadão, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC pela 

Controladoria Interna deste Município, 

protocolado sob o número 2926/2017, a Secretaria 

de Administração, se manifestou, elaborando a 

seguinte resposta: 

1 – O referido veículo está lotado na Secretaria de 

Planejamento e Projetos, que na data de 15/09 a 

21/09 do corrente estava “emprestado” para a 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. 

2 – O Servidor responsável pela utilização do 

veículo neste período foi o Sr. Anderson Ferreira 

dos Passos, em evento oficial do Estado do 

Paraná, Jogos Abertos do Paraná, fase final, na 

cidade de União da Vitória-PR e Porto União-SC, 
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 dando suporte as equipes de atletas que 

representaram o município neste período o que 

pode ser comprovado através das tabelas de 

competições e fotos disponíveis no sítio oficial do 

evento. 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 
O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

05 Atendido 2601/2017 Karina 

Baldo 

Segunda-feira, 

18 de setembro 

de 2017 23:30 h 

(e-SAUC) 

 

Boa noite, solicito os editas de de 

aquisição de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar, para atender a Lei 

11.947 de 2009. 

Não Quarta-Feira, 

27 de 

setembro de 

2017 12:41 h 

(e-mail e 

sistema de 

protocolo) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atendimento ao seu pedido de acesso à 

informação, protocolado sob o número 

2601/2017, recebido via e-SAUC pela 

Controladoria Interna deste Município, seguem 

anexo, os Editais de Chamamento Público 

destinados a aquisição gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, realizados no exercício de 2017.  

A partir de hoje, os Editais de Chamamento 

Público poderão ser consultados no site da 

Prefeitura de Capanema na aba Serviços e 

Utilidades – Licitações, ou através do link < 

http://www.capanema.pr.gov.br/licitacoes.php >.  

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://www.capanema.pr.gov.br/licitacoes.php
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 Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário anexo no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

contabilidade@capanema.pr.gov.br.  

 

COMO ACOMPANHAR SEU PEDIDO 
 

1. Acesse o site do PROTOCOLO, no menu 

Acesso Rápido, clique em Consulta Protocolo On-

Line para consultar o andamento do Pedido. 

 

2. Preencha o formulário com o número de 

protocolo e do CPF/CNPJ e clique em 

"Pesquisar". 

 

 

O Município de Capanema agradece o seu 

contato. 

 

ANEXO 1 

 

ANEXO 2 

 

04 Atendido Sem nº Giovana da 

Costa 

Rodrigues 

Alves 

Quarta-feira, 12 

de julho de 

2017 22:31 h 

(e-SAUC) 

Boa noite. Faço parte de um time de 

pesquisa da Universidade da Califórnia, 

nos EUA. Preciso da lista completa com 

o nome das pessoas que entraram no 

sorteio das casas do Minha Casa Minha 

Vida em todos os empreendimentos no 

município. Ou seja, preciso da lista das 

Sim Sexta-feira, 

28 de julho de 

2017 18:08 h  

(e-mail) 

Prezada senhora, 

Em atendimento ao seu pedido de acesso à 

informação, registrado com o número de 04/2017, 

recebido via e-SIC foi processado pela Secretaria 

Municipal da Família e Desenvolvimento Social o 

documento anexo. 

mailto:contabilidade@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/stp/stppesquisaprocessoweb.edit.logic?e=050
http://187.60.213.238:7474/esportal/esportalpublicacao.downloadDocumento.logic?documento.idPublicacaoDocumento=835
http://187.60.213.238:7474/esportal/esportalpublicacao.downloadDocumento.logic?documento.idPublicacaoDocumento=836
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 pessoas que entraram no sorteio, 

incluindo as sorteadas e não sorteadas. Já 

fiz pedido similar para outras prefeituras 

e para a Caixa Econômica Federal. 

Obtive as informações por meio da Lei de 

Acesso, pois não há sigilo nas 

informações solicitadas. Lembro que a lei 

dá prazo de até 15 dias para a reposta e 

que os dados devem ser disponibilizados, 

a não ser que exista alguma justificativa. 

Ao final do processo, pretendo enviar um 

relatório das prefeituras que responderam 

nos prazos para as prefeituras, eleitores e 

para a CGU. Favor confirmar o 

recebimento desta mensagem. Obrigada. 

 

Permanecemos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos adicionais, nesse caso, mediante 

retorno de contato conosco. 

O Município de Capanema agradece o seu 

contato.  

 

Atenciosamente, 

 

Gestora do Controle Interno 

 

ANEXO 

03 Atendido Sem nº Hestefani 

Miranda 

Quinta-feira, 08 

de junho de 

2017 16:54 h 

(e-SAUC) 

Boa tarde, gostaria de saber qual o horário 

de atendimento? Não localizei nem no 

site da prefeitura, nem no portal da 

transparência. Fico no aguardo obrigada 

Não Sexta-feira 09 

de junho de 

2017 13:42 h  

(e-mail) 

Prezada senhora, 

 

Recebemos seu pedido de informação de nº 

03/2017, via e-SIC. Relativo ao pedido e 

em conformidade com o estabelecido no 

Decreto Municipal 5486 de 12 de agosto de 

2013, informamos o horário de expediente 

nos órgãos da Administração Pública 

Municipal de Capanema, Estado do Paraná: 

 

I. Prefeitura Municipal de Capanema, 

das 7h45min às 11h30min e das 13h15min 

às 17h30min. 

II. Secretaria Municipal de Educação, 

das 7h30min às 11h30min e das 13h15min 

às 17h15min. 

http://187.60.213.238:7474/esportal/esportalpublicacao.downloadDocumento.logic?documento.idPublicacaoDocumento=808
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 III. Casa da Cultura e Biblioteca, das 

7h30min às 11h30min e das 13h15min às 

17h15min. 

IV. Ginásio de Esportes, das 7h45min 

às 11h30min e das 13h15min às 17h30min. 

V. Secretaria Municipal de Saúde, das 

7h30min às 11h30min e das 13h30min às 

17h30min.  

VI. Secretaria Municipal da Família e 

Desenvolvimento Social, das 7h45min às 

11h30min e das 13h15min às 17h30min. 

VII. Conselho Tutelar, das 8h às 12h e 

das 13h30min às 18h, nos termos do artigo 

41 da Lei Municipal nº 1.463/2013.  

VIII. Junta do Serviço Militar, Agência 

do Trabalhador e Balcão do 

Microempreendedor Individual, das 

7h45min às 11h30min e das 13h às 

17h15min.  

IX. Secretaria Municipal de Viação, 

Obras e Serviços Urbanos, das 7h30min às 

11h30min e das 13h30min às 17h30min. 

X. Departamento de Turismo, das 

7h45min às 11h30min e das 13h15min às 

17h30min.   

 

O Município de Capanema agradece o seu 

contato.  

 

Atenciosamente, 

 

Coordenadoria do Controle Interno 
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 Município de Capanema-PR 

02 Indeferido Sem nº Denise 

Becker 

Quarta-feira, 10 

de maio de 

2017 15:35 h  

(e-SAUC) 

Nos termos da Lei de Acesso à 

Informação, no âmbito da pasta da 

Educação, solicito os seguintes dados: 1) 

Tamanho da rede pública de ensino: 

número total de unidades escolares, de 

alunos e de servidores. 2) Quantos 

procedimentos administrativos e/ou 

disciplinares contra servidores foram 

abertos nos últimos quatro anos (2013-

2016)? Favor identificar o quantitativo 

total e o parcial ano a ano. 3) Servidores 

da Educação foram exonerados nestes 

quatro anos (2013-2016)? Quantos? Em 

geral, por quais motivos? 4) Servidores 

da Educação receberam outras sanções 

administrativas, sem serem exonerados, 

nestes quatro anos (2013-2016)? 

Quantos? Em geral, por quais motivos? 5) 

Existiram nos últimos quatro anos (2013-

2016) procedimentos administrativos 

e/ou disciplinares contra servidores 

abertos após queixa ou denúncia de 

alunos ou familiares? Favor listar os 

motivos das queixas, quantificando cada 

motivo quando possível. 

Não Segunda-

feira, 21 de 

agosto de 

2017 16:57 h 

(e-mail) 

Prezada Cidadã, 

 

Informamos que se faz inviável o 

atendimento no que se refere ao Pedido de 

Informação de n° 02/2017, pois não dispomos de 

meios para levantar as informações solicitadas, 

tendo em vista o número reduzido de servidores, 

em decorrência de demandar busca e apreciação 

individual de cada pedido o que impactaria 

negativamente nas atividades rotineiras das 

secretarias envolvidas, em função do grande 

volume de dados a serem levantados para a 

consecução do seu pedido. 

Desta forma, não há como atender à 

demanda, nos termos do Decreto nº 5.486, de 12 

de agosto de 2013, que regulamenta a Lei nº 

12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que 

determina que os pedidos de acesso à informação 

não serão atendidos na hipótese de serem 

desproporcionais ou desarrazoados e de acesso à 

informação que exijam trabalhos adicionais de 

análise, interpretação ou consolidação de dados e 

informações. (art. 12, incisos II e III). 

Caso entenda necessário, eventuais 

recursos devem ser dirigidos à Coordenadoria do 

Controle Interno, mediante preenchimento do 

formulário anexo no prazo de 10 dias, a contar do 

recebimento desta informação e enviados para o 

endereço eletrônico: 

contabilidade@capanema.pr.gov.br.  

mailto:contabilidade@capanema.pr.gov.br
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O Município de Capanema agradece o seu 

contato. 

 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

Decreto nº. 6.282/2017 

(46) 3552 - 1321 

 
01 Atendido Sem nº Julian 

Carvalho 

Quarta-feira, 22 

de fevereiro de 

2017 16:48 h  

(e-SAUC) 

Boa tarde, solicito por gentileza um 

relatório de empenhos na despesa 

3.3.90.39.50.00 para fins de pesquisa de 

custo médio de serviços médicos e afins, 

no exercício de 2016, e no mês de janeiro 

de 2017, contendo o histórico (texto) dos 

itens de empenho. Certo de sua resposta, 

muito obrigado! 

 

Não Sexta-feira, 

17 de março 

de 2017 

17:34 h    (e-

mail) 

Resposta ao solicitado junto ao Portal do 

Município – Lei de Acesso a Informação. 

 

ANEXOS 

 

http://187.60.213.238:7474/esportal/esportalpublicacao.downloadDocumento.logic?documento.idPublicacaoDocumento=807

