
PREFEITURA MUNICIPAL DE GETÚLIO VARGAS
Av Firmino Girardello, 85

Getúlio Vargas - Rio Grande do Sul - 99900-000
gabinete@pmgv.rs.gov.br

 RELATÓRIO DE ATIVIDADES - SISTEMA DE OUVIDORIA-GERAL MUNICÍPIO DE GETÚLIO  
 VARGAS  PRIMEIRO TRIMESTRE - 2019                

O  Sistema de Ouvidoria-Geral  do Município de Getúlio  Vargas,  RS,  criado pela Lei

Municipal nº 5.375/2018, na forma do artigo 4º, inciso VI, do mesmo diploma legal,

vem informar o relatório de suas atividades referente ao I trimestre (janeiro, fevereiro

e março de2019) , nos seguintes termos:

1) Mês de Janeiro de 2019:

a)  Secretaria  de  Obras  e  Viação  –  Solicitação  de  providência,  tapa  buraco  na  rua

Senador Salgado Filho,foi informado que o serviço será executado nesse ano.

b) Secretaria da Fazenda – Solicitação de providência sobre ambulantes em frente a

estabelecimento comercial, os fiscais se deslocaram até o local.

c) Secretaria de Saúde -  Denuncia de Agente de Saúde, foi informado que o mesmo já

tem Processo Disciplinar Portaria n° 22649/2018.

d) Secretaria do Meio Ambiente – Comunicado que não foi coletado o lixo seco no

Bairro Santa Catarina,foi pedido complementação no endereço. 

                            e) Secretaria do Meio Ambiente -  Criação de Porcos no Perímetro Urbano no bairro  XV de

                                           Novembro, foi encaminado uma equipe para o local.

 

2)Mês de Fevereiro de 2019:

a) Secretaria de Saúde e Secretaria do Meio Ambiente – solicitação de providência,

veículos  abandonados  na  via  Pública  com  proliferação  de  insetos.Veículos

abandonados  deve ser comunicado a Brigada Militar  e sobre proliferação de inseto as

agentes de combate as edemias estiveram no local.

b)  Secretaria do Meio Ambiente -   Denúncia de carros ocupando a via Pública, foi

encaminhado ofício junto a Brigada Militar para vistoria .

3) Mês de Março de 2019:

a) Secretaria de Saúde – Comunicado de veículo da Prefeitura, em alta velocidade,foi

informado que o servidor foi advertido, conforme reunião com a secretária de saúde.

b)  Secretaria  de   Obras  e  Viação  –  Denúncia  de  terrenos  abandonados  cheio  de
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capoeira e proliferação de animais peçonhentos e insetos, foi expedido notificação aos

proprietários dos imóveis.

c) Gabinete do Prefeito – Sugestão para os setores trabalharem de portas abertas, que

as informações podem ser obtidas junto a recepcionista no segundo pavimento.

Obs.:Relatório do Primeiro Semestre de 2019  

Getúlio Vargas, 29 de  Março de 2019.

____________________________

Marisa – Ouvidora Geral 

 


