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PEDIDO DE INFORMAÇÃO FISCALIZAJF N.°

117

O FiscalizaJF, serviço voltado à fiscalização do Poder Executivo Municipal,
instituído pelo Ato da Mesa Diretora n° 205/2015, atendendo à Reclamação de n° 40.
compareceu ao Restaurante Popular Yedda Duarte Gomes, situado na rua Halfeld. 305, Centro.
para fiscalizar as condições gerais do equipamento público. Durante a fiscalização foi apurado
que:
•

há presença de pássaros no refeitório;

•

na sala da Administração há caixas de passagem de energia elétrica sem
tampa;

•

no armário dos funcionários falta uma porta e há presença de ferrugem:

•

a copa e a cozinha necessitam de algumas manutenções;

•

a despensa apresenta infiltração, gotejamento, falta de azulejos em alguns
pontos e não há tampa na caixa de passagem de energia elétrica:

•

falta torneira no lavatório do banheiro masculino de usuários;

•

nos banheiros masculino e feminino dos funcionários falta um chuveiro e
há infiltração, sendo que somente no masculino falta urna placa do forro
do teto.

•

os talheres não são suficientes devido a perdas e furtos efetuados por
usuários;

•

há necessidade de guardas municipais presentes no local;

•

não há faixa de pedestre em frente ao restaurante, mas existe uma que está
a cerca de vinte metros do local e necessita pintura;

Requeremos, nos termos regimentais, que se oficie ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal para que, no prazo legal definido no art. 47, inc. XIII, da Lei Orgânica Municipal, nos
informe sobre:
1. medidas para que não haja presença de pássaros no local;
2.

a possibilidade de eliminação das infiltrações encontradas em
pontos do local;

3.

a colocação de tampas nas caixas de passagem de energia elétrica:

4.

reparo ou substituição do armário dos funcionários;

5.

possibilidade de manutenções na copa e cozinha;
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6.

a realização de reparos na despensa que apresenta infiltração. gotejamento,
falta de azulejos em alguns pontos e não há tampa na caixa de passagem de
energia elétrica, visto que na mesma fica a estocagem dos mantimentos:

7.
8.

a reposição da torneira no lavatório do banheiro masculino de usuários:
reposição do chuveiro e reparos necessários nos banheiros masculino e
feminino dos funcionários;

9.

a possibilidade de presença da guarda municipal no local;

10. a possibilidade de colocação de uma faixa de pedestre em frente ao
restaurante ou a pintura da faixa próxima;

Palácio Barbosa Lima, 13 de fevereiro de 2017.
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