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LAI - RELATÓRIO ESTATÍSTICO – EXERCÍCIO 2021 

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

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

     Em tramitação (1)           

     Atendido (2)           

     Indeferido (0)   

      Encerrado por ausência de manifestação do cidadão (0)        

 

S
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ên
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a
 

 

Status 

 

Protocolo Solicitante 

Data do 

pedido / 

recurso 

Solicitação  

(Ipsis Litteris) 

Prazo de 

Resposta / 

Prorrogado 

Data da 

resposta 
Resposta 

03 Em 

tramitação 

165/2021 Chaiane 

Werena 

Theisen 

Zanon 

Quinta-feira 

21/01/21 

18:52h 

(E-mail) 

 

Gostaria de informações sobre o 

programa de castração de animais em 

Capanema PR 

Até 09/02/2021  Encaminhado à Secretaria de Saúde. 

02 Atendido 164/2021 Flavia 

Manente da 

Silva 

Quinta-feira, 

21/01/21  

17:18h 

(E-mail) 

 

Olá, tudo bem? 

Gostaria de saber como funciona a 

coleta seletiva no município. Há 

segregação dos resíduos recicláveis? 

Qual empresa coleta os não recicláveis? 

Eles são destinados para aterro 

Até 09/02/2021 Sexta-feira, 

12/02/21 

16:37 h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezada, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 164/2021, a Secretaria de 

Administração elaborou as seguintes respostas: 

 

Gostaria de saber como funciona a coleta 

seletiva no município. No município de 
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municipal ou o aterro fica em outro 

município? 

Obrigada 

 

Capanema é feita a coleta seletiva de resíduos 

recicláveis e orgânicos separadamente. Há 

segregação dos resíduos recicláveis? 

Não é feita a segregação dos resíduos recicláveis. 

 

Qual empresa coleta os não recicláveis? O 

município contratou por meio do Pregão 

Eletrônico 73/2020, a empresa Esperança 

Ambiental Coleta de Resíduos Ltda, para serviço 

de coleta, porta a porta do lixo orgânico produzido 

no perímetro urbano e transbordo e destinação 

final de lixo orgânico da zona rural do município. 

Eles são destinados para aterro municipal ou o 

aterro fica em outro município? O município 

não possui aterro próprio, sendo o lixo 

transportado para aterro fora da área de 

abrangência do município e de responsabilidade 

da empresa contratada . 

 

Para outras informações sobre a coleta dos 

resíduos sólidos e recicláveis acesse a página 

https://www.capanema.pr.gov.br/transparenci

a/geral/lixo/cronograma-coleta-de-lixo-e-de-

podas  

 

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. 

 

https://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/geral/lixo/cronograma-coleta-de-lixo-e-de-podas
https://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/geral/lixo/cronograma-coleta-de-lixo-e-de-podas
https://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/geral/lixo/cronograma-coleta-de-lixo-e-de-podas
mailto:esic@capanema.pr.gov.br


 

 
 

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

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

 

Atenciosamente,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

01 Atendido 12/2021 Ignácio 

Gervinho 

Quarta-feira, 

06/01/2021 

01:38h 

(E-mail) 

 

Olá gostaria de saber quantas pessoas a 

prefeitura pretende chamar para o cargo 

de Fiscal de Tributos do concurso feito 

no ano passado, e também 1uando 

pretende? 

 

Até 25/01/2021 Quinta-

feira, 

14/01/21 

08:12h 

(Sistema de 

Protocolo e 

E-mail) 

 

Prezado, 

 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SAUC, protocolado 

sob o número 12/2021, vimos encaminhar anexo, 

a resposta elaborada pelo Departamento de 

Recursos Humanos. 

 

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,  

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

 

Resposta – Departamento de Recursos Humanos 

 

 

mailto:esic@capanema.pr.gov.br
http://187.60.213.238:7474/transparencia/outrasPublicacoes/downloadDocumento?formulario.idPublicacaoDocumento=925

