
INDICAÇÃO N. 32, DE 04 DE ABRIL DE 2017. 

 

Autoria do Vereador: AIRTON CALLAI 

 

Indica ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a necessidade de 

fazer cumprir a Lei 2484 de novembro de 2015 e dar 

publicidade ao nome dos responsáveis em período 

normal de trabalho em todas as secretarias. 
 

 Com base no que dispõe o Regimento Interno da Casa, requeiro a Mesa, ouvido o 

Soberano Plenário, que o expediente indicatório seja enviado ao Poder Executivo Municipal, 

visando o atendimento desta Indicação. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

  É sabido que em várias secretarias temos vários tipos de plantões, sejam eles na Saúde, 

Obras, SAAE e demais. O fato que ocorre hoje é que o cidadão dificilmente sabe quem é esta 

pessoa responsável pelo atendimento no período fora do expediente, criando assim um 

desconforto para todos os demais colegas de trabalho, quando o Plantonista não se encontra 

no local ou simplesmente não atende. 

 Mas esse fato também ocorre no horário normal de atendimento ao público, onde 

dentro ou fora dos prédios o cidadão não sabe a quem recorrer ou se aquele funcionário 

público está cumprindo sua carga horária. 

 Irei citar aqui alguns “exemplos” aleatórios: 

 Posto Central: quem são os médicos, enfermeiros que atendem no horário normal, e 

quais são os responsáveis pelo plantão. 

PSF ´s: quem são os profissionais, funções e horário que devem estar atendendo a 

população. 

SAAE: quem são os profissionais e telefones de contato para por exemplo um 

vazamento de água. 

Guarda Municipal: quem são os guardas municipais de serviço fora do expediente 

normal e a qual contato para recorrer a presença. 

Creche: quem é a responsável pela creche 

Eventos: a quem recorrer para poder receber informações  

Fiscais: sejam eles tributários ou de vigilância sanitária ou qualquer outro, a quem 

recorrer fora do expediente normal e qual o contato. 

Iluminação: a quem informar ou solicitar reparos na iluminação pública 

 Faço este pedido em razão de ser frequentemente sendo abordado seja para acusar a 

falta de um funcionário, que não se sabe o nome, ou simplesmente para informar o cidadão 

onde e a quem ele deve procurar seja para poder reclamar ou solicitar ajuda no momento que 

é preciso.  

 Requeiro então que seja afixado em local de fácil visão, em qualquer horário, os 

responsáveis pelo atendimento ao cidadão que busca a informação. 

 

Palácio do Cidadão, Plenário João José Callai, 4 de abril de 2017. 

 

 

 

AIRTON CALLAI 

Vereador 



 


