CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Protocolado em:
DISPONIBILIZADO NO
REQ - 138/2017 31/08/2017 09:45 EXPEDIENTE DA SESSÃO DE:
05/Setembro/2017
SIRLEI BIASOLI

APROVADO POR
UNANIMIDADE NA SESSÃO
DE:
12/09/2017

REQUERIMENTO nº REQ 138/2017
PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO PREFEITO (Art. 176, III)
Solicita informações ao Poder Executivo
Municipal
Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,
Segundo informações de usuários do serviço, na data de 30 agosto do corrente ano, a Junta
Comercial de Caxias do Sul, negou-se a receber novos pedidos de abertura de empresa de
qualquer natureza jurídica. O motivo alegado para a negativa, é a falta dos adesivos que
protocolam com número, todos os processos de aberturas de novas empresas.
Informações dão conta que, esta prática tem sido reiterada neste ano.
É inadmissível que qualquer empreendedor não consiga dar segmento a abertura de uma
empresa pela falta de protocolo. Mesmo que seja um ou dois dias, o empreendedor deve receber
agilidade do Município, não esta arbitrariedade e descaso. Até um simples pedido de certidão,
restou prejudicado.
Se ainda não bastasse, o novo empresário além deste fato, esbarra na demora da concessão
do alvará, sem contar a precariedade da concessão dos demais atos de estilo a abertura de uma
empresa.
Este vereador requer, que seja dado atendimento digno ao novo empresário, bem como, a
toda população que requer um serviço da Prefeitura.
Ao final, solicitamos que o senhor Prefeito informe a esta casa, o motivo destas falhas, e
os procedimentos que adotou para coibir este tipo de incidente ? Qual total de dias, quais dias
que o serviço foi prejudicado ? Quantos atendimentos deixaram de ser prestado por esta falha.
Anexar tabela.
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
Caxias do Sul, 30 de Agosto de 2017; 142° anos de Colonização e 127° anos de Emancipação
Política.

RAFAEL BUENO (Autor)
Vereador - PDT
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