CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA DEZOITO, 758 - CENTRO
CNPJ: 05.443.531/0001-72
FONE: (67) 3562-1300

Requerimento: 94 / 2017

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o
envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Finanças
e Planejamento, Itamar Mariani, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis o que segue:
- Tendo em vista a liberação de parte das dependências da Escola Técnica para utilização pelo
Município em setembro deste ano, solicito informação de quando será feita a mudança dos Órgãos
Municipais, PROCON, Ouvidoria e Junta Militar para um local com maior acessibilidade?
- Quando os equipamentos doados ao PROCON serão colocados à disposição para utilização?
- Porque o PROCON está funcionando somente três vezes por semana? Favor relatar os fatos além
de dar ampla publicidade para a população pois muitos usuários estão procurando o serviço e não
estão sendo atendidos.
- E ainda, porque está com déficit de colaboradores? Tendo em vista que foi constatado por este
Vereador que o mesmo está somente com uma atendente.
JUSTIFICATIVA
Em 14 de agosto do corrente ano, esta Casa de Leis foi informada através do ofício n.º 180/2017 do
Gabinete da Prefeitura, que esta mudança dependia da liberação de parte da Escola Técnica, a qual
foi entregue pelo Governo do Estado em setembro do corrente ano. Informou ainda que o
PROCON foi agraciado com a doação de diversos equipamentos que contribuiriam com a melhoria
do atendimento ao público e ao bem estar dos servidores, porém, os equipamentos não estão sendo
utilizados, conforme relato da servidora do PROCON, uma vez que ainda estão no depósito.
Considerando ainda que, devido à demanda do PROCON que é um órgão vital para os
consumidores, o mesmo deviria contar com uma equipe maior, para atendimento dos diversos
processos.
As informações acima solicitadas objetivam propiciar a esta Casa de Leis o pleno conhecimento
sobre este assunto.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2017

Anderson Abreu
Vereador(a) - DEM
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