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SENHOR PRESIDENTE: 

O Vereador que este subscreve requer que após ouvido o douto plenário e 

aprovado, esta casa encaminhe ao chefe do poder executivo, o seguinte pedido: 

 

Que o poder Executivo Municipal de Osório, estude a possibilidade de 

providenciar a implantação junto as Secretarias, a defesa civil, ao corpo de bombeiros, de 

uma comissão de assuntos referentes a calamidades, podendo assim atender 

imediatamente  aos cidadãos que venham a ser atingidos por algum evento de força da 

natureza, bem como incêndios, destelhamentos e alagamentos. 

Ao se criar uma comissão e a regulamentação dos procedimentos, 

diminui-se o tempo e os equivocos junto ao atendimento para conseguirmos  apoio e 

resolutividade, uma vez que no momento em que o contribuinte solicitar a demanda, lhe 

será passada as informações necessárias, e de extrema importância para solução 

daquele infortunio e o IMEDIATO acolhimento e atendimento.  

O bom atendimento da comunidade junto a administração pública, e a 

extinção dos redirecionamentos, devendo ser delineada e o cumprimento das demandas 

de imediato. 

JUSTIFICATIVA: 

Ao se criar uma comissão e  regulamentação de procedimentos, diminuira 

o tempo de resolução daquele cidadão, os redirecionamentos equivocados junto aos 

balcões de atendimento,  ou pelo telefone, deixam em dessamparo os contribuintes, uma 

vez que no momento em que o contribuinte solicitar a demanda, lhe será informado quais 

procedimentos exatos para o imediato atendimento. 
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Cumpre ressaltar, que pese, é de extrema importância, o imediato  

atendimento e a extinção dos redirecionamentos, devendo ser delineada a 

responsabilidade de cada servidor, evitando-se as divergências, e agilizando o 

atendimento daquele fato. 

                 

 Sala de sessões, 03 agosto 2021. 

Maicon  Prado 

Vereador do PDT 


