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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) - Exercício de 2018. 
 

     Em tramitação (0)           

     Atendido (22)           

     Indeferido (1)          

     Encerrado por ausência de manifestação (1)  

 

S
eq

u
ên

ci
a
 

 

Status 

 

Protocolo Solicitante 

Data do 

pedido / 

recurso 

Solicitação  

(Ipsis Litteris) 

Prazo de 

Resposta / 

Prorrogado 

Data da 

resposta 
Resposta 

24 Atendido 2991/2018 Gepatria 

Francisco 

Beltrão 

Sexta-feira, 09 

de novembro 

de 2018 14:59 

h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(e-SAUC) 

 

Esta é uma mensagem do Gepatria 

Francisco Beltrão - Testando o tempo 

de acesso e resposta de seu Portal da 

Transparência. Solicito seja, 

imediatamente após recebida esta 

mensagem, respondida com o nome do 

servidor que a recebeu. 

 

Até 28/11/2018 Sexta-feira, 

09 de 

novembro 

de 2018 

17:20 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezados, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2991/2018, informo que a servidora 

Arieli Kaciara Wons, ocupante do cargo de 

Gestora do Controle Interno (Decreto n° 

6.282/2017) é responsável por gerir a LAI no 

âmbito do Poder Executivo do Município de 

Capanema. 

O pedido foi protocolado para simular como é 

feito o atendimento ao cidadão. Após a realização 
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do protocolo, o cidadão recebe um e-mail 

informando o prazo de resposta e com orientações 

para acessar o sistema e poder consultar o seu 

andamento, este já enviado ao Gepatria. A 

Controladoria analisa o pedido, caso não se trate 

de informações pessoais ou sigilosas, encaminha 

ao setor responsável pela informação a ser 

fornecida, sendo que a resposta é enviada por e-

mail e pelo sistema de protocolo, estando apenso 

o formulário para apresentação de recurso 

(também disponível no sítio eletrônico do 

município), se porventura o cidadão não se 

satisfaça com a resposta recebida. 

Os relatórios estatísticos sobre pedidos e recursos 

realizados no âmbito da LAI, se encontram 

disponíveis em 

< http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/

geral/lai/estatisticas >, e permitem o 

acompanhamento por qualquer pessoa, dos dados 

relativos a implementação da Lei em nosso 

município desde que ela entrou em vigor. 

 

Atenciosamente,  

Arieli Kaciara Wons 

Gestora do Controle Interno 

Decreto nº. 6.282/2017 

(46) 3552 – 1321 

 

FORMULÁRIO RECURSO P FÍSICA 

 

http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/geral/lai/recurso
http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/geral/lai/estatisticas
http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/geral/lai/estatisticas
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=801
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FORMULÁRIO RECURSO P JURÍDICA 

23 Atendido 2928/2018 Natália 

Regina 

Cercal 

Segunda-feira, 

05 de 

novembro de 

2018 08:16 h 

(e-SAUC) 

 

bom dia, é a Natália da Proelt 

Engenharia, recebi uma nota de serviço 

com retenção de ISS, onde o serviço foi 

prestado em Capanema - PR, como faço 

para gerar a guia? 

Até 24/11/2018 Segunda-

feira, 05 de 

novembro 

de 2018 

10:52 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2928/2018, o Departamento de 

Tributação do Município de Capanema, Estado do 

Paraná, se manifestou, elaborando a seguinte 

resposta. 

 

RESPOSTA NA ÍNTEGRA:  Bom dia Em 

resposta, a empresa prestadora ou tomadora, 

deverá enviar a nota fiscal de prestação de 

serviços, no seguinte endereço eletrônico: 

tributacao@capanema.pr.gov.br, para que o 

setor emita a guia de recolhimento próprio e 

devolva por e-mail, para efetuar o pagamento 

numa agência bancária de Banco do Brasil, 

Caixa Econômica Federal ou Itaú Unibanco, 

com vencimento da guia até do dia 15 do mês 

subsequente a emissão da nota fiscal emitida. 

Att 

Édina Luciane Escher Sott 

Departamento de Tributação 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário apenso no 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=802
mailto:tributacao@capanema.pr.gov.br
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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 

 

22 Atendido 2889/2018 Laura Eloisa 

Salvadori 

Segunda-feira, 

29 de outubro 

de 2018 21:22 

h 

(e-SAUC) 

 

Boa noite, 

 

Por meio deste solicito o número de 

associações de produção familiar 

estabelecidas no município desde os 

anos de 2000. Este material será 

utilizado na construção do Trabalho de 

Conclusão de Curso Técnico em 

Cooperativismo do Instituto Federal do 

Paraná- Campus Capanema a ser 

entregue em dezembro de 2018. 

 

  

 

Atenciosamente, Laura Eloisa 

Salvadori 

 

4º ano Curso Técnico em 

Cooperativismo 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 

 

Até 17/11/2018 Segunda-

feira, 19 de 

novembro 

de 2018 

15:32 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2889/2018, a Secretaria Municipal 

de Agricultura e Meio Ambiente, se manifestou, 

elaborando o documento anexo. 

 

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 

 

RESPOSTA 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=878
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21 Atendido 2748/2018 Marina Joice 

Keil 

Sábado, 13 de 

outubro de 

2018 23:24 h 

(e-SAUC) 

 

Gostaria de saber maus informações 

sobre o Centro Materno Infantil, quem 

criou, normas, objetivos, estatística de 

quantas gestantes atende em média 

anualmente.  

 

Enfim, o máximo de informações 

possíveis pra colocar na minha 

monografia a qual realizei neste local. 

 

Agradeço desde já! 

 

Nos meus melhores cumprimentos, 

Marina Keil. 

Até 01/11/2018 Segunda-

feira, 29 de 

outubro de 

2018 16:34 

h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2748/2018, a Secretaria Municipal 

de Saúde, se manifestou, elaborando o documento 

anexo. 

 

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 

 

RESPOSTA 

 

20 Atendido 2739/2018 

(Pedido de 

Informações 

Adicionais) 

 

 

Carlos Zatti Quarta-feira, 07 

de novembro de 

2018 10:40 h 

(e-mail) 

 

Cara Gestora, 

Onde consigo o livro do Dallo? 

Ainda insisto: Será que a Secretaria de 

Educação/Cultura do município de 

Capanema não sabe quando foi 

construída a primeira igreja/capela do 

lugar e nem quando a sua maior 

comunidade, que é católica, foi erigida 

em Paróquia... quando chegou o 

primeiro padre? 

Até 11/11/2018  Prezado Cidadão,  

 

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, reporto-me ao 

pedido de informações adicionais, relativo ao 

protocolo n° 2739/2018, formulado por Vossa 

Senhoria e recebido via e-mail por esta 

Controladoria, referente a resposta enviada pela 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. 

 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=876
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 Informamos que não foram esses os 

questionamentos recebidos no E-SIC, como 

poderá ser confirmado pelo anexo. Ademais 

esta informação não é de responsabilidade do 

município, esclarecemos que a Lei de Acesso à 

Informação (LAI) obriga órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais a oferecer 

informações relacionadas às suas atividades. 

Deste modo, sugerimos que entre em contato 

com a Secretaria da Igreja Matriz de nosso 

município por meio do telefone (46) 3552 - 1348 

ou e-mail: paroquia@wln.com.br. 

O livro sugerido em uma busca rápida pela 

internet pode ser encontrado para a venda nos 

seguintes sites:  

1. https://www.estantevirtual.com.br/livr

os/luciano-dallo/caminho-do-colono-vida-e-

progresso/647314560  

2. https://lista.mercadolivre.com.br/cami

nho-do-colono-vida-e-progresso-luciano-dallo  

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, 

mailto:paroquia@wln.com.br
https://www.estantevirtual.com.br/livros/luciano-dallo/caminho-do-colono-vida-e-progresso/647314560
https://www.estantevirtual.com.br/livros/luciano-dallo/caminho-do-colono-vida-e-progresso/647314560
https://www.estantevirtual.com.br/livros/luciano-dallo/caminho-do-colono-vida-e-progresso/647314560
https://lista.mercadolivre.com.br/caminho-do-colono-vida-e-progresso-luciano-dallo
https://lista.mercadolivre.com.br/caminho-do-colono-vida-e-progresso-luciano-dallo
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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Gestora do Controle Interno 

 

PEDIDO 

 

20 Atendido 2739/2018 Carlos Zatti Quinta-feira, 11 

de outubro de 

2018 11:34 h 

(e-SAUC) 

 

1) Quando começo a travessia do Rio 

Iguaçu, por balsa, entre Capanema e 

Medianeira? 

 

2) Quando iniciou linha de ônibus, 

ligando Medianeira a Capanema? 

 

Até 30/10/2018 Segunda-

feira, 05 de 

novembro 

de 2018 

07:34 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezado Cidadão, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2739/2018, a Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Esportes do Município de 

Capanema, Estado do Paraná, se manifestou, 

elaborando a seguinte resposta. 

 

RESPOSTA NA ÍNTEGRA:  Boa tarde, não 

temos conhecimento para repassar esses dados, 

talvez encontre algo sobre o assunto no livro 

Caminho do Colono Vida e Progresso de 

Luciano Dallo, escritor Capanemense. 

att 

Vera Lucia Marconato Nos 

Documentadora Escolar 

Portaria nº 6410/2016 DOE 11/05/2016 

Secretaria Municipal de Educação de 

Capanema PR 

Rua Padre Cirilo 1589 - Centro 

Capanema PR- CEP 85760-000 

Fone: 46 26030315 ou Celular: 46-99785404 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=877
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mediante preenchimento do formulário apenso 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 

 

19 Atendido 2451/2018 Antonio 

Alves da 

Cruz Junior 

Sexta-feira, 14 

de setembro de 

2018 14:04 h 

(e-SAUC) 

 

Estou a procura alguma informação 

sobre o memorial do Sr. Coronel Felipe 

Gosch, ou Philippe Gosch em Alemão 

sou da 4° geração meu nome é Antonio. 

Obrigada pela atenção. 

 

Até 03/10/2018 Terça-feira, 

02 de 

outubro de 

2018 13:15 

h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezado Cidadão, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2451/2018, a Secretaria de 

Educação, Cultura e Esportes do Município de 

Capanema, Estado do Paraná, se manifestou, 

elaborando a seguinte resposta. 

 

RESPOSTA NA ÍNTEGRA:  Bom dia, 

conversamos com funcionários da nossa 

secretaria, pedi informações sobre o Sr. 

Coronel Felipe Gosch, no entanto não 

conseguimos informações. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário apenso no 

prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta 

informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

18 Encerrado  2417/2018 Maria Fatima 

Stankiewicz 

Terça-feira, 11 

de setembro de 

2018 17:53 h 

(e-SAUC) 

 

boa tarde gostaria de solicitar uma copia 

do  historico escolar de minha irma , 

LUCILIA TEREZINHA 

STANKIEWCZ, estudou na escola do 

BOM RETIRO, prof, JOAO 

KOWALSKI. ESTE DOCUMENTO E 

SOMENTE PARA FINS DE 

APOSENTADORIA E 

COMPROVAÇAO QUE MOROU NA 

ROÇA . DO ANO 1970,A 1974  

DESDE JA AGRADEÇO SE FOR 

POSIVEL O ENVIO POR GMAIL. 

ATT MARIA FATIMA 

STANKIEWICZ 

Até 01/10/2018  A Secretaria de Educação, via contato telefônico 

com a cidadã, informou que não conseguiu 

encontrar o Histórico Escolar solicitado, no 

entanto, pediu o envio da fotocópia do documento 

de identidade (RG) para realizar uma busca 

avançada. A Controladoria Interna formalizou o 

pedido supra através de envio de e-mail e do 

Sistema de Protocolo, a solicitante se manifestou, 

elaborando a seguinte resposta: “boa tarde ! nao 

foi enviado documento poia a pessoa a qual 

solicitei ,encontra em acampamento ,estou 

aguardando sua vinda ate foz do iguacu. 

att  maria”,  

 

CÓPIA DO E-MAIL  

 

Por esta razão, informamos que o prazo de 

resposta será prorrogado em 10 dias adicionais, 

contados a partir de 02/10/2018. 

 

 Terça-feira, 

08 de 

outubro de 

2019 16:00 

h 

(Sistema de 

Protocolo) 

 Encerrado por ausência de manifestação. 

http://192.168.0.223:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=863
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17 Atendido 2348/2018 Stemac SA 

Grupos 

Geradores 

 

Terça-feira, 04 

de setembro de 

2018 17:22 h 

(e-SAUC) 

 

Boa tarde 

 

A Stemac é tomador de ISS na cidade 

de Capanema - PR 

 

Preciso emitir a guia para pagamento do 

imposto. 

 

Como emito a guia?  

 

NF 3105, emitida em 04.09.2018  

 

Valor do serviço R$ 1380,00 

 

Alíquota do ISS 4,42% 

 

Valor do ISS R$ 61,00 

 

Prestador do serviço: Leanderson 

Fabiano Silvestro - Eireli EPP 

 

CNPJ 05.514.509/0001-76 

 

Tomador do serviço: Stemac SA 

Grupos Geradores  

 

CNPJ 92.753.268/0001-12 

 

Até 23/09/2018 Quarta-

feira, 05 de 

setembro de 

2018 11:38 

h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezados, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2348/2018, o Departamento de 

Tributação do Município de Capanema, Estado do 

Paraná, se manifestou, elaborando a seguinte 

resposta. 

 

RESPOSTA NA ÍNTEGRA:  Boa tarde! Em 

resposta, a empresa prestadora ou tomadora 

deverá enviar a nota fiscal de prestação de 

serviços, no seguinte endereço eletrônico: 

tributacao@capanema.pr.gov.br, para que o 

setor emita a guia de recolhimento próprio e 

devolva por e-mail, para efetuar o pagamento 

numa agência bancária do Banco do Brasil, 

Caixa Econômica Federal ou Itaú Unibanco. 

Dúvidas e/ou informações adicionais poderão 

ser obtidas com o Departamento de 

Tributação, por meio do telefone (46) 3552 - 

1321, Ramais: 223 (Édina ou Manoel) e 224 

(Miguel ou Adão). Att Édina Luciane Escher 

Sott Departamento de Tributação 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mailto:tributacao@capanema.pr.gov.br


 

 

 

 

 

 

 

 

     
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000 

Fone:(46)3552-1321 Ramal: 211 
CAPANEMA - PR 

 

Município de Capanema - PR 

Controladoria Interna 

 
mediante preenchimento do formulário apenso 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 

 

16 Atendido 2307/2018 Gilsemar 

Gonçalves de 

Almeida 

Domingo, 02 

de setembro de 

2018 22:07 h 

(e-SAUC) 

 

Ola tudo bem, preciso formar a arvore 

genealógica de minha família para 

conseguir uma documentação, meu 

bisavô faz parte da historia do 

municipio de capanema, trata-se de 

Rosalino Armandio Costa. Preciso 

saber dos registros sobre ele e se ha 

algum tipo de certidao seja de 

nascimento ou de óbito, afim de saber 

saber o nome des seus pais e avós. 

Preciso saber a origem de nossa familia. 

Se for possivel conto com vosso apoio.  

 

Muito obrigado pela atenção. 

Até 22/09/2018 Segunda-

feira, 03 de 

setembro de 

2018 08:37 

h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Prezado Cidadão,  

 

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, reporto-me ao 

pedido formulado por Vossa Senhoria recebido 

via e-SAUC, protocolado sob o número 

2307/2018. 

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 

pessoais dos cidadãos.  

Ademais, esta informação não é de 

responsabilidade do município, fica sob a guarda 

dos Cartórios de Registro Civil. Para averiguar se 

existem os registros nesta cidade, sugerimos que 

entre em contato com os cartórios abaixo 

relacionados: 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL NAIR 

IRIA GREBER 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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Avenida Espírito Santo, 731, Centro 

- CEP: 85760-000 

(46) 3552 – 1485 

 

CAPANEMA CARTÓRIO DE REGISTRO 

CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO 

ALTO FARADAY 

Distrito de Alto Faraday, S/N, Zona Rural - 

CEP: 85760-000 

Telefone: Não disponível 

 

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 

15 Atendido 2302/2018 São Paulo 

Cinco 

Locação de 

Torres Ltda 

(Pedido 

Formulado 

por Larissa 

Ritieli 

Rodrigues) 

Sexta-feira, 31 

de agosto de 

2018 09:58 h 

(e-SAUC) 

 

Bom dia! 

Foi prestado um serviço de manutenção 

em uma torre de telefonia móvel no 

município de vocês, gostaria de saber 

qual é a forma do recolhimento do ISS, 

tanto o prestador quanto o tomador são 

de fora do município. 

Qual é o procedimento para recolher o 

ISS? 

Até 19/09/2018 Sexta-feira, 

31 de 

agosto de 

2018 14:16 

h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2302/2018, o Departamento de 

Tributação do Município de Capanema, Estado do 

Paraná, se manifestou, elaborando a seguinte 

resposta. 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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RESPOSTA NA ÍNTEGRA:  Boa tarde! Em 

resposta, a empresa prestadora ou tomadora, 

deverá enviar a nota fiscal de prestação de 

serviços, no seguinte endereço eletrônico: 

tributacao@capanema.pr.gov.br, para que o 

setor emita a guia de recolhimento próprio e 

devolva por e-mail, para efetuar o pagamento 

numa agência bancária de Banco do Brasil, 

Caixa Econômica Federal ou Itaú Unibanco. 

Dúvidas e/ou informações adicionais poderão 

ser obtidas com o Departamento de 

Tributação, por meio do telefone (46) 3552 - 

1321, Ramais: 223 (Édina ou Manoel) e 224 

(Miguel ou Adão). Att Édina Luciane Escher 

Sott Departamento de Tributação 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário apenso 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 

 

mailto:tributacao@capanema.pr.gov.br
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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14 Atendido 2244/2018 Reginaldo 

Borges 

Junior 

Sábado, 25 de 

agosto de 2018 

15:05h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(e-SAUC) 

 

gostaria de saber quanto são os 

adicionais do agente de transito e 

assistente administrativo e motorista ab 

,pois não encontrei no estatuto do 

município . 

 

Até 15/09/2018 Terça-feira, 

28 de 

agosto de 

2018  

14:30 h      

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Prezado Cidadão, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 2244/2018, o Departamento de 

Recursos Humanos do Município de Capanema, 

Estado do Paraná, se manifestou, elaborando a 

seguinte resposta. 

 

RESPOSTA NA ÍNTEGRA:  EM RESPOSTA 

AO PROTOCOLO, INFORMO QUE NÃO 

POSSUÍMOS OS CARGOS DE AGENTE DE 

TRÂNSITO E DE MOTORISTA AB EM 

NOSSO QUADRO FUNCIONAL. E, 

QUANTO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO NÃO TEMOS 

NENHUM SERVIDOR NOMEADO, POIS SE 

TRATA DE CARGO EM COMISSÃO E 

SERÁ EXTINTO PELA NOVA LEI QUE 

ESTÁ SENDO ELABORADA.  

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário apenso 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, 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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Gestora do Controle Interno 

 

13 Atendido 1925/2018 Gepatria 

Francisco 

Beltrão 

Segunda-feira, 

16 de julho de 

2018 14:43 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(e-SAUC) 

 

Esta é uma mensagem do Gepatria 

Francisco Beltrão - Testando o tempo 

de acesso e resposta de seu Portal da 

Transparência. Solicito seja, 

imediatamente após recebida esta 

mensagem, respondida com o nome do 

servidor que a recebeu. 

 

Até 04/08/2018 Segunda-

feira, 16 de 

julho de 

2018  

16:18 h      

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Prezados, 

 

         Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 1925/2018, informo que a servidora 

Arieli Kaciara Wons, ocupante do cargo de 

Gestora do Controle Interno (Decreto n° 

6.282/2017) é responsável por gerir a LAI no 

âmbito do Poder Executivo do Município de 

Capanema. 

 

O pedido foi protocolado para simular como é 

feito o atendimento ao cidadão, após a realização 

do protocolo, o cidadão recebe um e-mail com 

orientações para acessar o sistema e poder 

consultar o seu andamento. A Controladoria 

analisa o pedido, caso não se trate de informações 

pessoais ou sigilosas, encaminha para o setor 

responsável pela informação a ser fornecida, 

sendo que a resposta é enviada por e-mail e pelo 

sistema de protocolo. 

 

Os relatórios estatísticos sobre pedidos e recursos 

realizados no âmbito da LAI, se encontram 

disponíveis em 

< http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/

geral/lai/estatisticas >, e permitem o 

http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/geral/lai/estatisticas
http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/geral/lai/estatisticas
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acompanhamento por qualquer pessoa, dos dados 

relativos a implementação da Lei em nosso 

município desde que ela entrou em vigor. 

 

Atenciosamente,  

Arieli Kaciara Wons 

Gestora do Controle Interno 

Decreto nº. 6.282/2017 

(46) 3552 – 1321 

 

12 Indeferido 

(Desconsid

erado) 

- Aline 

Barbosa 

Quadros 

Quinta-feira, 28 

de junho de 

2018 14:08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

h 

(e-SAUC)

  

Em branco.  - - Não houve solicitação. 

11 Atendido 1733/2018 Eduardo 

Biesek 

Machado 

Terça-feira, 26 

de junho de 

2018 08:59 h 

(e-SAUC)

  

Bom dia, 

 

sou estudante da Universidade Estadual 

do Paraná UNIOESTE e estou fazendo 

um trabalho de conclusão de curso onde 

necessitarei de informações pertinentes 

ao tema proposto. 

 

Precisaria basicamente informação 

sobre: 

 

Número de estabelecimentos 

comerciais, funcionários contratados 

nos períodos, ramo comercial nos anos: 

 

Até 15/07/2018 Sexta-feira, 

06 de julho 

de 2018 

12:23 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezado Cidadão, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 1733/2018, o Departamento 

Municipal de Tributação, se manifestou, 

elaborando o documento anexo. 

 

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.  
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1998 

 

2001 

 

2004 

 

2018 

 

e qualquer outra informação pertinente.  

 

Esse meu trabalho visa analisar o último 

período em que a estrada do colono 

ficou aberta (1997-2001) e seu impacto, 

principalmente no comércio local. 

 

Qualquer informação referente com 

certeza será útil. Obrigado e aguardo o 

retorno. 

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

ANEXO – RELAÇÃO  

 

10 Atendido 1613/2018 Luana Krug Terça-feira, 12 

de junho de 

2018 17:07 h 

(e-SAUC)

  

Boa Tarde, gostaria de solicitar como 

faço para acessar a Lei Organica do 

Município e Estatuto dos Servidores, 

pois não consegui localizados no site. 

Desde Jjá agradeço a atenção 

Até 02/07/2018 Quarta-

feira, 13 de 

junho de 

2018 08:58 

h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atendimento ao seu pedido de acesso à 

informação, protocolado sob o número 

1613/2018, recebido via e-SAUC pela 

Controladoria Interna deste Município, segue 

anexo, a Lei Orgânica e o Estatuto dos Servidores 

deste município.  

 

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 

http://192.168.0.223:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=864
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informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br. 

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

ANEXO 1 – LEI ORGÂNICA  

 

ANEXO 2 – ESTATUTO FUNCIONÁRIOS 

 

09 Atendido 986/2018 Susana 

Carolina dos 

Santos 

Sexta-feira,  06 

de abril de 

2018 10:38 h 

(e-mail) 

Olá. 

  

Por meio desse documento que solicito 

uma orientação para iniciar o 

procedimento de construção, quais 

documentos para a obra são 

obrigatórios? 

 

Desde já agradeço sua atenção e 

colaboração. 

 

Até 25/04/2018 Quarta-feira 

11/04/2018 

10:50 h e 

18:07 h  

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 986/2018, a Secretaria de 

Planejamento e Projetos, se manifestou, 

elaborando a seguinte resposta e enviando o 

documento anexo. 

RESPOSTA NA ÍNTEGRA:  CARO GESTOR 

SEGUE EM ANEXO, CHECK LIST DE 

DOCUMENTAÇÃO E ORIENTAÇÃO QUE 

MUNICÍPIO EXIGE PARA CONSULTA 

PRÉVIA DE NOVAS CONSTRUÇÕES, 

CONFORME LEIS FEDERAL, PLANO 

DIRETOR, CÓDIGO DE OBRAS, NBRs E 

OUTRAS EXIGÊNCIAS. CABE 

SALIENTAR QUE A DOCUMENTAÇÃO É 

PARA POSTERIOR APROVAÇÃO DO 

PROJETO DE ENGENHARIA E 

EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://192.168.0.223:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=865
http://192.168.0.223:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=866
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CONSTRUÇÃO, SE ESTIVER DE ACORDO 

COM AS LEIS E EXIGÊNCIAS DO 

MUNICÍPIO. 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário apenso 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 

 

ANEXO - CHECKLIST 

 

08 Atendido 674/2018 

(Recurso) 

Benito 

Cerineu 

Locatelli 

Terça-feira, 03 

de abril de 

2018 17:42 

(e-mail) 

Prezados Senhores 

  

Creio ter havido algum engano ao me 

enviar parte das informações 

solicitadas. A ATA SOLICITADA É A 

DE NUMERO 01 DE 29 DE JANEIRO 

DE 2018 e a que me foi enviada é a de 

27 dde fevereiro de 2018. Aguardo o 

envio da ata correta. 

 

Até 14/04/2018 Sexta-feira, 

13 de abril 

de 2018 

14:19 h 

(E-mail e 

Sistema de 

Protocolo) 

Prezado Cidadão, 

 

A Controladoria Interna deferiu a solicitação de 

recurso relativa ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 674/2018, na data de 05/04/2018. O 

recurso foi apresentado e recebido na esteira do 

disposto no caput e §1º do art. 15 da Lei nº 

12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação, 

doravante LAI), bem como em respeito ao prazo 

de 10 (dez) dias previsto no art. 21 do Decreto 

Municipal n° 5.486/2013. 

 

Por não se caracterizar como informação sigilosa, 

é de obrigação do município, respondê-lo para não 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://192.168.0.223:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=867
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sofrer as sanções previstas na Lei de Acesso à 

Informação, em seus artigos 48 e 49, sendo assim 

foi encaminhado à Secretaria de Administração 

através de e-mail e do Sistema de Protocolo do 

município o seu pedido. A Secretaria de 

Administração se manifestou, elaborando a 

seguinte resposta: 

RESPOSTA NA ÍNTEGRA: Prezada Gestora, 

Em resposta ao Protocolo n° 674/2018, entendo 

que o solicitante estava requerendo a ata de 

procedimento licitatório para a contratação dos 

shows para a 20ª Feira do Melado, conforme 

enviado em resposta ao protocolo em questão. 

Deste modo, com a nova manifestação do 

solicitante rechaçando a informação fornecida, a 

administração precisa de novas informações, haja 

vista, que as atas n°s 01, 02 e 03/2018 se referem 

a outros contratos de processos licitatórios. Deste 

modo, peço ao solicitante detalhes da informação 

pretendida, ou seja, a qual documento publicado 

se refere em seu pedido (Ata de procedimento 

licitatório, administrativo, dentre outros) para que 

assim a administração possa fornecer a 

informação de forma desejável, em sua 

completude, atendendo ao disposto na Lei de 

Acesso à Informação.  

Atenciosamente,  

Valdeci Alves dos Santos  

Secretário de Administração. 

Diante do exposto, ficamos no aguardo do retorno 

de Vossa Senhoria com as informações ora 
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solicitadas, baseando-se nas considerações do 

Órgão responsável, para que possamos proceder 

novamente o encaminhamento. 

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

Atendido 674/2018 Benito 

Cerineu 

Locatelli 

Terça-feira, 13 

de março de 

2018 09:34 h 

(e-SAUC) 

 

Para fins de dados para matéria 

jornalística solicito cópia das atas 01, 02 

e 03 de 2018, que trata de 

procedimentos para a realização da 

Feira do Melado. Também cópia da 

autorização para a empresa Ceconi 

Produções para contratar shows e 

respectivo cancelamento. 

Até 01/04/2018 Segunda-

feira, 02 de 

abril de 

2018  

15:21 h 

(E-mail e 

Sistema de 

Protocolo) 

 

Prezado Cidadão, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 674/2018, a Secretaria de 

Administração, se manifestou, enviando os 

documentos anexos. 

 

Caso entenda necessário, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à Controladoria Interna, 

mediante preenchimento do formulário apenso 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 

 

ANEXO 1 – CARTA DE EXCLUSIVIDADE  

 

ANEXO 2 – REVOGAÇÃO DA CARTA DE 

EXCLUSIVIDADE 

 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://192.168.0.223:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=868
http://192.168.0.223:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=869
http://192.168.0.223:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=869
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ANEXO 3 – ATA DE JULGAMENTO 

 

07 Atendido 570/2018 Fernanda 

Trindade 

Domingo, 04 

de março de 

208 12:26 h 

(e-SAUC) 

Este questionário destina-se ao 

levantamento de dados regionais para 

fundamentar pesquisa acadêmica da 

Especialização em Direitos Humanos 

da Universidade Federal da Fronteira 

Sul – UFFS, campus Realeza, e será 

enviado aos 42 municípios que 

compõem a região Sudoeste do Paraná. 

 

Solicita-se que a resposta seja 

encaminhada no prazo máximo de vinte 

dias, nos termos do art. 11 da Lei 

Federal nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011. 

 

01 – Quantas organizações religiosas 

existem no Município? (relacionar 

conforme religiões conhecidas e dados 

do Cadastro Municipal de imóveis e 

entidades) 

 

02 – Quantas organizações religiosas 

possuem Alvará ou Licença de 

Funcionamento? 

 

03 – O Município possui legislação 

estabelecendo critérios para concessão, 

suspensão ou cassação do alvará ou 

Até 24/03/2018 

 

Sexta-feira, 

23 de março 

de 2018 

07:52 h 

(E-mail e 

Sistema de 

Protocolo) 

 

 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 570/2018, o Departamento de 

Tributação, se manifestou, elaborando o 

documento anexo. 

 

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 

 

ANEXO 1 – RESPOSTA QUESTIONÁRIO 

 

ANEXO 2 – LEI 142/1981 

 

ANEXO 3 – LEI 1.250/2009 

http://192.168.0.223:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=870
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://192.168.0.223:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=871
http://192.168.0.223:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=872
http://192.168.0.223:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=873
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licença de funcionamento de 

organização religiosa? Quais são? 

Indicar e anexar cópia do documento. 

 

04 – Os órgãos do Município aplicam 

critérios para liberação de Licença de 

Instalação e Funcionamento para 

entidades religiosas conforme o Código 

de Posturas Municipal? 

 

05 – Existe regulamentação para 

atuação dos órgãos municipais acerca 

de denúncias de perturbação ao sossego 

ou conflitos de direito de vizinhança 

apurados pelos órgãos municipais? 

 

06 – Existem registros de denúncias de 

perturbação ao sossego ou conflitos de 

direito de vizinhança nos últimos 10 

(dez) anos? Qual foi a atuação dos 

órgãos do Município em relação à(s) 

denúncia(s)? 

 

07 – Existe previsão na legislação 

municipal para exigências de 

isolamento acústico dos templos? 

 

08 – O Município exige isolamento 

acústico dos templos religiosos como 

pré-condição para liberação de Alvará 

de Construção ou Alvará ou Licença de 

Funcionamento? 
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09 – Algum órgão do município 

(vigilância sanitária ou outro) promove 

a fiscalização quanto ao sacrifício de 

animais e produtos fitoterápicos 

eventualmente distribuídos por grupos 

religiosos? 

 

10 – Quais são as festas religiosas 

instituídas no Município? Indicar e 

anexar cópia do ato normativo. 

 

11 – Quais são os feriados de cunho 

religioso instituídos e observados pelo 

Município? Indicar e anexar cópia do 

ato normativo. 

 

12 – O Município possui datas 

comemorativas de cunho religioso? 

(Tais como Dia da Bíblia, Dia do 

Evangélico, etc) Indicar e anexar cópia 

do ato normativo. 

 

13 – É liberado ou vedado o uso de 

símbolos religiosos nas repartições 

públicas municipais? Indicar e anexar 

cópia do ato normativo, se existente. 

 

14 – O Município, ao organizar seus 

concursos e atividades públicas, 

observa os dias sagrados para algumas 

religiões? Quais? 
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15 – São realizados concursos e 

seleções nos sábados? 

 

16 – Quanto à abrangência da tributação 

dos templos de qualquer culto: 

a) Em relação ao IPTU, é aplicada a 

imunidade tributária ao imóvel do 

templo? 

b) A imunidade tributária é estendida 

aos demais imóveis da entidade 

religiosa? 

c) A imunidade tributária é aplicada 

também em relação aos demais 

impostos? Quais? 

d) A imunidade tributária é aplicada 

também em relação aos imóveis da 

entidade religiosa locados a terceiros? 

e) A imunidade tributária é aplicada 

também em relação aos imóveis de 

terceiros locados e utilizados pela 

entidade religiosa? 

f) As diretrizes para os casos relatados 

nos quesitos anteriores encontra-se em 

Parecer Jurídico ou ato normativo? 

Disponibilizar cópia do documento. 

g) Quais os documentos/requisitos que 

são exigidos da entidade religiosa para 

obter o benefício da imunidade 

tributária? Indicar e encaminhar cópia 

do ato normativo, se existente. 
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17 – O Município patrocina, de alguma 

forma, festas e eventos religiosos no 

Município? Quais? 

 

18 – Há o registro de alienação de bens 

a entidades religiosas através da 

permissão, cessão ou concessão de uso 

e doação? 

 

19 – Há registro de templo religioso 

edificado em imóvel público? 

 

20 – Existem imóveis públicos (terrenos 

e edifícios) ocupados por alguma 

entidade religiosa? Qual a finalidade da 

ocupação? Qual(is) grupo(s) 

religioso(s)? 

 

21 – Em caso positivo à questão 

anterior, a ocupação ocorreu com 

autorização formal ou a título precário? 

Indicar e anexar cópia do documento ou 

ato normativo, se existente. 

 

22 – Há o registro de repasse de 

recursos públicos a algum grupo 

religioso? Qual a entidade religiosa 

beneficiada? Indicar e anexar cópia do 

documento, se existente. 

 

23 - Há o registro de reclamações por 

perturbação ou ultraje a culto religioso? 
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24 – Os gestores públicos atualmente 

empossados estão vinculados a algum 

partido político de cunho religioso? 

 

25 – Existem vereadores vinculados a 

partidos políticos de cunho religioso? 

Quais? 

 

26 – Qual a religião predominante entre 

a população do Município? 

 

27 – A administração deseja receber o 

relatório final com os dados compilados 

dos 42 municípios da região Sudoeste 

do Paraná? 

 

Servidor(es) responsável(eis) pelo 

fornecimento das informações (nome e 

matrícula): 

 

06 Atendido 501/2018 Cirúrgica 

Onix - Eireli 

Terça-feira, 27 

de fevereiro de 

2018 

10:24 h 

(e-SAUC) 

Bom dia! 

Gostaria de solicitar o edital referente 

ao pregão 20/2018 juntamente com seu 

arquivo de proposta. 

Até 18/03/2018 Terça-feira, 

27 de 

fevereiro de 

2018 

14:15 h 

(E-mail e 

Sistema de 

Protocolo) 

 

Prezado Cidadão, 

Em atendimento ao seu pedido de acesso à 

informação, protocolado sob o número 501/2018, 

recebido via e-SAUC pela Controladoria Interna 

deste Município, segue anexo, o Edital referente 

ao Pregão 20/2018.  

Os Editais de Licitação podem ser consultados 

diretamente no site do município, na página 

<http://www.capanema.pr.gov.br/> clicando no 

item Licitações na íntegra, ou, através do link 

http://www.capanema.pr.gov.br/
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<http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/a

dm/licitacao>. 

Informações e documentação adicionais devem 

ser solicitadas através do e-mail 

licitacao@capanema.pr.gov.br, ou, pelo telefone 

(46) 3552 - 1321 R: 220 (Roselia Pagani ou Roseli 

Marcon) e R: 221 (Maicon), no horário das 7:45 

às 11:30 h e 13:15 às 17:30 horas, de segunda a 

sextas-feiras, exceto feriados. 

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 

 

ANEXO – PREGÃO 20/2018 

 

05 Atendido 500/2018 Clenir 

Fatima 

Loch 

Segunda-feira, 

26 de fevereiro 

de 2018 

21:08h 

(e-SAUC) 

 

Boa noite, 

Sou professora municipal e estou 

precisando informações sobre a história 

do GRUPOS ESCOLAR SÃO 

CRISTÓVÃO, história, fotos, lei que a 

escola passou a ser chamada Rachel de 

Queiroz. 

Se tiveres uma fonte de consulta e eu 

puder procurar ficaria contente. 

 

Até 18/03/2018 Sexta-feira, 

02 de março 

de 2018  

13:37 h 

(E-mail e 

Sistema de 

Protocolo) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 500/2018, a Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esportes, se manifestou, 

elaborando a seguinte resposta. 

RESPOSTA NA ÍNTEGRA:  

Boa tarde! 

http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/adm/licitacao
http://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/adm/licitacao
mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://192.168.0.223:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=874
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Em resposta a solicitação realizada sob o 

protocolo nº 500/2018, informamos que foi 

contatado o diretor da Escola Municipal 

Rachel de Queiroz e o mesmo já entrou em 

contato com a solicitante CLENIR FATIMA 

LOCH e dentro do prazo estará 

providenciando e respondendo a mesma  com 

as informações solicitadas. 

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 

 

04 Atendido 142/2018 Patricia 

Amorim 

Costa 

Hergessel 

Segunda-feira, 

15 de janeiro 

de 2018 

19:17h 

(e-SAUC) 

Gostaria de saber se está havendo 

atendimento para requer documento de 

identificação  RG. Se não quando 

iniciara o atendimento? 

Att Patricia 

 

Até 03/02/2018 Segunda-

feira, 22 de 

janeiro de 

2018 10:29 

h 

(E-mail e 

Sistema de 

Protocolo) 

 

Prezada Cidadã, 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 142/2018, informamos que o 

serviço de emissão da Carteira de Identidade ou 

RG (Registro Geral) estará funcionando 

normalmente a partir desta quarta-feira (dia 

24/01/2018).  

Posto de Atendimento 

Rua Otávio Francisco de Mattos, 506, Centro – 

Próximo ao Correio. 

Horário de Atendimento: 7:45 às 11:30 h e 13:15 

às 17:30 horas. 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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Telefone: (46) 3552 – 2166 e (46) 3552 – 2998 

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 

 

03 Atendido 141/2018 Gabriela 

Cristina 

Frigo 

Quinta-Feira, 

11 de janeiro 

de 2018  

13:59 h 

(e-SAUC) 

Boa Tarde 

Estou fazendo um projeto arquitetônico 

em Capanema, e não encontro as 

diretrizes projetuais da cidade. Onde 

posso encontrar? É Possível 

disponibilizar também o mapa em 

DWG da cidade? 

Grata, Gabriela. 

 

Até 30/01/2018 Sexta-feira, 

19 de 

janeiro de 

2018 

08:56 h 

(Sistema de 

Protocolo) 

 

Documentos e Mapa encaminhados via e-

mail. 

02 Atendido 134/2018 

(Recurso) 

Milton 

Conte 

Terça-feira, 19 

de fevereiro 

2019 18:40 h 

(e-mail) 

Boa tarde, meu nome é Ana Paula da 

Silva Conte, sou filha de Milton  

Conte. Meu pai deu início ao processo 

n° 134/2018, em janeiro de 2018; este 

processo era referente ao pedido de 

informação sobre alguns anos 

estudados em duas escolas: Escola 

Rural Marechal Floriano (1974) e 

Escola Rural Municipal Bandeirantes II 

(1979/1980). Havia sido solicitado o 

histórico escolar em ambas as escolas, 

Até 24/02/2019 Sexta-feira, 

22 de 

fevereiro de 

2019 17:13 

h 

(E-mail e 

Sistema de 

Protocolo) 

 

Prezado Cidadão, 

 

Inicialmente, cumpre-nos registrar, que 

reconhecemos ter dispensado um tratamento 

indesejado ao seu Pedido de Acesso à Informação, 

recebido via e-SAUC, protocolado sob o número 

134/2018, registrado em 10/01/2018. Neste 

sentido, queremos através desta manifestar nosso 

pedido de desculpas quanto à forma como assunto 

foi tratado. Ressaltamos ainda que já reorientamos 

nossa equipe para garantir que erros como esse 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
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entretanto, em um e-mail enviado a 

mim foi dito que só haviam encontrado 

os dados na Escola Rural Municipal 

Bandeirantes II (1979/1980) e que seria 

enviado o historico dos anos 

encontrados no endereço que eu 

informei. 

Infelizmente, os documentos ainda não 

chegaram até nós, nem por e-mail nem 

via correio, fui atras mas não me foi 

informado o numero de rastreio de 

envio portanto não tive como rastrear. 

Gostaria de saber se teria como me 

informar o numero de rastreamento, ou 

me enviar por e-mail os documentos. 

Meu pai precisa muito deles. 

 

Desde já agradeço a ajuda e peço 

desculpas pelo incomodo. 

 

Ana Paula da Silva Conte 

 

Obs.: Pesquisei o número do protocolo 

e ele consta como processo não 

encontrado ou CPF inválido. 

 

não se repitam e esperamos contar com a vossa 

compreensão.  

 

A resposta ao presente pedido, formulada pela 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes está 

sendo enviada em meio físico e digital. Anexo 

segue, a versão digital e a versão original será 

remetida por correio, na data de 25/02/2019. Em 

caso de dúvidas, entrar em contato com a 

secretaria, através do número (46) 2603 - 0315, 

com Neide da Rosa Motta. 

 

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. 

 

ANEXO – TESTE SISTEMA DO PROTOCOLO 

 

ANEXO – HISTÓRICO ESCOLAR 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=881
https://www.dropbox.com/s/ifc1ggisbxgvx8t/Resposta%20LAI.pdf?dl=0
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02 Atendido 134/2018 Milton 

Conte 

Quarta-feira, 10 

de janeiro de 

2018 18:27 h 

(e-SAUC) 

Olá, meu nome é Milton, nasci em 

Capanema e estudei em duas escolas 

nos anos de 1976 (1° e 2°ano Escola 

Marechal Floriano) e em 1979/1980 (3° 

ano Escola Bandeirantes II). Gostaria 

de saber se consigo retirar meu histórico 

escolar dessa época, pois estou 

precisando muito. Atualmente moro no 

estado de Rondônia e não tenho como ir 

até ai pessoalmente. Se puder me ajudar 

agradeceria imensamente. Tenho todos 

os quatro boletins dos meus anos 

estudados em Capanema. 

Desde já agradeço, 

 

Até 29/01/2018 Segunda-

feira, 29 de 

janeiro de 

2018 13:22 

h 

(E-mail e 

Sistema de 

Protocolo) 

 

Prezado Cidadão, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 134/2018, a Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esportes, se manifestou, 

elaborando a seguinte resposta. 

 

RESPOSTA NA ÍNTEGRA: Em resposta ao 

envio de solicitação protocolada pelo Sr. Milton 

Conte, informamos que em busca aos 

documentos existentes em nosso arquivo 

morto, encontramos três informações somente:  

- Ano de 1974, encontramos nos registros da 

Escola Rural Marechal Floriano seu nome, mas 

não compareceu nos exames finais, sendo assim 

não podemos fornecer documentação. 

- Ano de 1979 estudou na Escola Rural 

Municipal Bandeirantes II no 3º ano, mas 

reprovou.  

- Ano de 1980 também cursou o 3º ano na 

mesma Escola e teve Aprovação. 

- Os demais anos solicitados não encontramos 

documentação. 

Enviaremos o histórico no endereço solicitado, 

mas somente dos anos que encontramos a 

documentação. 

 

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 
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informação e enviados para o endereço eletrônico: 

esic@capanema.pr.gov.br.  

 

O Município de Capanema agradece seu contato. 

Atenciosamente, 

Gestora do Controle Interno 

 

01 Atendido 140/2018 Susana dos 

Santos 

Segunda-feira 

08 de janeiro 

de 2018  

14:44 h 

(e-SAUC) 

Olá... 

Gostaria de uma informação, pois, sou 

nova na cidade e não sei todas 

localização da escolas e creches do 

município, se possível podem me 

mandar por e-mail onde cada uma está 

localizada por bairro. Irei participar do 

PSS e gostaria de me localizar para 

escolha. 

Grata pela atenção e colaboração, desde 

já agradeço.  

Até 27/01/2018 Sexta-feira, 

19 de 

janeiro de 

2018 10:02 

h 

(e-mail e 

sistema de 

protocolo) 

 

Prezada Cidadã, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, 

protocolado sob o número 140/2018, a 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esportes, se manifestou, elaborando o 

documento anexo. 

 

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 

 

ANEXO – LISTA DE ESCOLAS E CMEIS 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://192.168.0.223:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=875
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