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Data do 
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Solicitação

Prazo de 

resposta/ 

Prorrogado

Data da 

resposta
Resposta

01 Atendido 014/21

Leonardo 

Severino da 

Silva

12 de 

janeiro de 

2021 

Olá, boa tarde.

Sou comerciante, visitei a o centro de 

tres barras e fiquei apaixonado, com as 

pessoas e com o lugar bem tranquilo.

Queria saber como faço pra ter 

autorizaçao para abrir um comercio no 

centro de tres barras.

Obrigado.

01/02/2021

20 de 

janeiro de 

2021 

Prezado Cidadão,

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 014/2021, informo que o 

mesmo segue em anexo.

O Município de Três Barras do Paraná 

agradece seu contato.

Atenciosamente,

Serviço de Atendimento ao Cidadão

        Em Tramitação (00)

        Atendido (11)

        Indeferido (01)

Quantidade de pedidos: 12

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

Relatório de pedidos de acesso à informação e solicitantes

          Segue abaixo o relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informações recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os 

solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011) - Exercício 2021.

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



02 Atendido 015/21

Gislaine 

Marques de 

Souza

 22 de 

janeiro de 

2021 

Informações No Portal da 

Transparência ,cumprindo meu papel 

de cidadã e eleitor

11/02/2021

22 de 

fevereiro 

de 2021 

Prezado Cidadão,

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 015/2021, informamos que o 

Portal da Transparência tem acesso livre, 

no qual o cidadão pode encontrar 

informações sobre como o dinheiro público 

é utilizado, além de se informar sobre 

assuntos relacionados à gestão pública. 

Caso deseje alguma informação especifica, 

e não esteja encontrando, pedimos que 

retorne o contato mencionando-as.

O Município de Três Barras do Paraná 

agradece seu contato.

Atenciosamente,

Serviço de Atendimento ao Cidadão



03 Atendido 016/21

Mônica 

Ransolin da 

R. Piovezan

05 de março 

de 2021

Boa tarde,

Represento uma Associação Jurídica 

que possui imóvel em Três Barras, 

usado como tempo religioso.

Para fins de comprovação de 

imunidade tributária, gostaria de 

solicitar a emissão e envio para meu e-

mail de um Espelho do Cadastro 

Imobiliário, datado, no qual conste a 

informação de imposto imune.

Desde já agradeço sua atenção e 

serviço prestado.

Att,

Monica.

25/03/2021

15 de 

março de 

2021

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 016/2021, estamos 

enviando, em anexo, o Espelho do Cadastro 

Imobiliário

O Município de Três Barras do Paraná 

agradece seu contato.

Atenciosamente,

Serviço de Atendimento ao Cidadão

04 Atendido 017/21
Loide Kesi 

Franca

16 de abril 

de 2021

Solicito alvará atualizado para a 

empresa inscrita no nº de CNPJ 

anteriormente citado.

06/05/2021
19 de abril 

de 2021

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 017/2021, estamos enviando 

em anexo o Alvará de Licença Nº 1752.  

Informamos que o documento original 

encontra-se no Setor de Contabilidade para 

retirada.                    

O Município de Três Barras do Paraná 

agradece seu contato.

Atenciosamente,

Serviço de Atendimento ao Cidadão 



05 Atendido 018/2021
Luiz Gustavo 

Wolff

27 de maio 

de 2021

Prezado(a) senhor(a).

Venho, por este canal, com base nos 

arts. 7º e 10, da Lei n. 12.527/2011 (Lei 

de Acesso à Informação – LAI), solicitar 

as informações abaixo relacionadas, as 

quais não constavam (ou constavam 

parcialmente) no portal da 

transparência desta entidade nos dias 7 

de abril de 2021, e 16 de maio de 2021.

O site trava, e não faz a busca! aparece 

as informações mas não entra.

16/06/2021

31 de 

maio de 

2021

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 018/2021, tem-se a 

responder que, em contato com a empresa 

responsável pela manutenção do Portal do 

Município de Três Barras do Paraná-PR, 

aquela oficiou que nos intervalo citados em 

que ocorreu o acessado ao Portal não 

houve relatos de lentidão e nem 

inoperância do sistema, o que foi 

constatado por duas auditorias realizadas 

pela própria empresa, bem como de 

terceiros, conforme relatórios em anexo.



Servidores não ta fazendo a busca.

Bem completinho o site, mas algumas 

paginas não abriram

O relatório de fiscalização aqui 

apresentado é resultado de atividades 

de extensão universitária realizadas na 

disciplina de extensão "Democracia, 

Transparência Pública e Controle 

Social", da Universidade Positivo, pela 

qual estudantes de diferentes cursos 

realizam atividades de fiscalização da 

transparência pública e controle social.

Ressalte-se que todas as informações 

verificadas neste Portal da 

Transparência são de interesse público 

e geral, devendo, segundo a LAI (arts. 

3º, 8º, entre outros), ser divulgadas em 

sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet). Cordialmente, 

Luiz Gustavo Wolff Colaço

Pede-se para que vossa senhoria acesse 

novamente o Portal da Transparência e 

verifique se encontra com o mesmo erro, e 

ocorrendo este, que realize, se puder, um 

print da tela para melhor ser atendido.

Acaso ocorrendo novo erro/inconsistência, 

favor entrar em contato imediatamente 

com o TI pelo telefone (45) 991389433 na 

pessoa de Leomar Pizzato.

Segue em anexo outros documentos 

referentes à sua solicitação.

Desde já a Municipalidade agradece o 

contato.

06 Indeferido 019/21
2M Som e 

Iluminação

24 de junho 

de 2021

Sem solicitação - Spam

X X

Spam



07 Atendido 020/21

Mônica 

Ransolin da 

R. Piovezan

19 de julho 

de 2021

Boa noite, por gentileza, gostaria de 

saber qual a lei Municipal que concede 

isenção de taxas para templos 

religiosos?

Até 09/08/2021

27 de 

julho de 

2021 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, 

protocolado sob o número 020/2021, 

tem-se a responder que a Lei que 

regulamenta Impostos , Taxas e 

Contribuições de Templos Religiosos e 

outros encontra-se no Código 

Tributário do Município de Três Barras 

do Paraná - Lei Complementar nº 

002/2011. Esta Lei encontra-se no 

Portal da Transparência do Município 

de Três Barras do Paraná. 

Desde já a Municipalidade agradece o 

contato.

08 Atendido 021/21

Mônica 

Ransolin da 

R. Piovezan

27 de julho 

de 2021

Prezados,

 Muito obrigada pelo retorno a esta 

solicitação e pelo envio do documento.

Por gentileza, aproveito a oportunidade 

para solicitar um extrato de débitos do 

imóvel cadastro 1010800280001 em 

nome da Associação Bíblica E Cultural 

Oeste de Cascavel, CNPJ 

76.428.093/0001-11.

Novamente agradeço a sua atenção.

Até 16/08/2021

28 de 

julho de 

2021 

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, 

protocolado sob o número 021/2021, 

estamos enviando em anexo A 

Certidão Negativa Nº 936/2021. 

Desde já a Municipalidade agradece o 

contato.



09 Atendido 022/21
Gilmar de 

Souza

1.   31 de 

agosto de 

2021           

2.  01 de 

setembro 

de 2021

1. Como participar do Processo Seletivo                                                            

2. Bom dia gostaria de saber sobre 

contrações de funcionário sou novo na 

cidade e estou a procura de trabalho

Até 20/09/2021

1.  31 de 

agosto de 

2021            

2 .  14 de 

setembro 

de 2021

1.Boa tarde!

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, 

protocolado sob o número 022/2021, 

pede-se que o Senhor seja mais 

específico na sua solicitação, 

informando qual Processo Seletivo 

deseja obter informações para que 

possa ser melhor atendido.                                                                                                                                                                                     

2. Boa tarde!

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, 

protocolado sob o número 022/2021, 

sua solicitação foi encaminhada ao 

setor responsável e este respondeu 

que as contratações são realizadas 

mediante Teste Seletivo e/ou 

Concurso Público, conforme resposta 

do Setor em anexo. 

Desde já a Municipalidade agradece o 

contato.

10 Atendido 023/21
José Alcione 

Batista

02 de 

setembro 

de 2021

Venho através desta apresentar o 

seguinte pedido de informações:

a) O município possui regulamentação 

municipal para a LAI (Lei de Acesso à 

Informação)? (Sim ou não):

b) Se "Sim", foi regulamentada por Lei 

ou por Decreto?

c) Se "Sim", pede-se para encaminhar 

ao email do solicitante cópia da referida 

legislação.

Atenciosamente,

José Alcione Batista

Até 20/09/2021

03 de 

setembro 

2021 

Bom dia                                         

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, 

protocolado sob o número 023/2021, 

tem-se a responder que: a) O 

município possui regulamentação 

municipal para a LAI (Lei de Acesso à 

Informação)? (Sim ou não): SIM

b) Se "Sim", foi regulamentada por Lei 

ou por Decreto?  LEI

c) Se "Sim", pede-se para encaminhar 

ao email do solicitante cópia da 

referida legislação.                            

https://tresbarras.pr.gov.br/attachme

nts/article/2879/LEI%20N%C2%BA%

201370-2016.pdf

  



11 Atendido 024/21

Sandi e 

Oliveira 

Advogados

29 de 

setembro 

de 2021

Prezados solicito informações sobre o 

andamento do julgamento do pedido 

de Pedido de Cancelamento/Rescisão 

Amigável  do Autorização de Compras 

nº 987/2021 Pregão Eletrônico nº 

16/2021, da empresa RD Negócios de 

Informática Ltda (CNPJ 

21.972.444/0001-69), enviado enviado 

no dia 16 de setembro de 2021 através 

do e-mail 

licitacao@tresbarras.pr.gov.br,compras

@tresbarras.pr.gov.br. Caso haja 

dúvidas sobre de qual assunto se trata 

a peça pode ser acessada no seguinte 

link:

https://arquivos.sandieoliveira.adv.br/a

ppapi/anexos/1864324/152441

Requer-se também, no caso de o 

processo ser físico, o envio digitalizado 

de todos os documentos inclúidos no 

processo administrativo após a juntada 

do pedido acima referenciado. Já no 

caso do processo ser eletrônico que 

seja liberado acesso à integralidade do 

mesmo para acompanhamento. 

Até 18/10/2021

01 de 

outubro 

2021 

Bom dia

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 024/2021, tem-se a 

responder que, em contato com o setor 

responsável, foi informado que o Pedido de 

Cancelamento/Rescisão Amigável da 

Autorização de Compras nº 987/2021, 

Pregão Eletrônico nº 16/2021 da Empresa 

RD Negócios de Informática LTDA será 

realizado de forma amigável. Informa-se 

ainda que o Pedido foi encaminhado para o 

departamento Jurídico e após os trâmites 

será encaminhado para a empresa.

Pede-se para que vossa senhoria aguarde o 

andamento do seu Pedido.

Desde já a Municipalidade agradece o 

contato.



1 . DOS MEIOS DE CONTATO

Inicialmente, cabe informar que a 

solicitação de qualquer informação ou 

documento que seja necessário para a 

efetivação do presente pedido pode ser 

feita nos meios de contato abaixo 

relacionados, informando o Número 

Interno P41072:
01 – WhatsApp – 049 9 9111-8279

https://api.whatsapp.com/send?phone=55

4991118279&text=Ol%C3%A1

Caso utilize o WhatsApp Web basta clicar 

no link.

02 – E-mail – 

contato@sandieoliveira.adv.br

03 – Ligação telefônica: 049 9 9111-8279



2.    EMBASAMENTO LEGAL

A prestação de informações sobre o andamento 

de processos administrativos decorrentes de 

licitações/contratos administrativos é garantida 

pelos incisos V e VI do artigo 7º da Lei de Acesso 

à Informação que prevê "Art. 7º O acesso à 

informação de que trata esta Lei compreende, 

entre outros, os direitos de obter: [...] V - 

informação sobre atividades exercidas pelos 

órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua 

política, organização e serviços; VI - informação 

pertinente à administração do patrimônio 

público, utilização de recursos públicos, licitação, 

contratos administrativos;".

Lembrando que conforme artigo 3º, o 

procedimento da Lei de Acesso à Informação visa 

também a utilização de meios de comunicação 

viabilizados pela tecnologia da informação, assim 

como o desenvolvimento do controle social da 

Administração Pública.

Pregão Eletrônico nº 16/2021 - Nº Interno 

P41072

 

Aguardo Retorno



12 Atendido 025/21

Simone 

Aparecida 

Chiquin

09 de 

outubro 

2021

Informação sobre como alugar um dos 

novos quiosque da praça

Até 29/10/2021

13 de 

outubro 

de 2021 

Boa Tarde!

Em atenção ao seu Pedido de Acesso à 

Informação, recebido via e-SIC, protocolado 

sob o número 025/2021, tem-se a 

responder que, em contato com o setor 

responsável, foi informado que após a 

finalização das obras será instaurado um 

Processo licitatório para a finalidade a que 

se destina os quiosques, o qual vossa 

senhoria poderá participar .

Pede-se para que  aguardes a finalização da 

obra para maiores informações.

Desde já a Municipalidade agradece o 

contato.


