REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Câmara Municipal de Estrela Velha
________________________________________________________________________________________________________________

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 01/2015.

O Vereador que abaixo subscreve, nos termos do art. 35, inciso XIX e art. 66, inciso XIV,
da Lei Orgânica Municipal, e art. 150 e parágrafos do Regimento Interno, requer à Mesa Diretora da
Câmara Municipal, que submeta à apreciação dos Senhores Vereadores em Plenário o presente
PEDIDO DE INFORMAÇÃO, que visa obter do Poder Executivo Municipal as seguintes informações:
1) qual o horário e local (sala, setor) de trabalho realizado pelas duas servidoras que
exercem suas atribuições na Sede do Distrito de Itaúba nesta data;
2) quais os serviços realizados diariamente, informando se realizam ou recebem ligações
telefônicas da população em geral que procuram pelo serviço e também atendem e realizam as
ligações dos servidores que trabalham na Unidade de Saúde de Itaúba, informando ainda o número
de ligações efetuadas e recebidas, de acordo com o controle de ligações, referente o último trimestre
(meses de dezembro de 2014 e janeiro e fevereiro de 2015) e a quantidade e os números dos
telefones que são utilizados no local de trabalho das duas telefonistas;
3) se está em funcionamento o sistema de ramais e qual a quantidade de ramais, se
existentes, na Sede do Distrito de Itaúba;
4) se a Administração Municipal pretende manter o mesmo sistema e horário de trabalho
ou se há previsão de alterações no decorrer do próximo trimestre.
Sala de Sessões Erno Billig, Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, 10 de
março de 2015.

Cláudio Puntel dos Santos
Vereador PDT
Justificativa:

É de conhecimento público que há vários anos o Município dispõe de duas telefonistas
que trabalham na Sede do Distrito de Itaúba, junto ao local conhecido como “Centro Telefônico”, cujo
local fica junto à Unidade de Saúde daquele Distrito.
Também, sabemos que atualmente está disponível no Distrito de Itaúba o sistema de
telefonia onde os interessados podem adquirir um número exclusivo para seu uso, seja no ambiente
residencial ou comercial. Desta forma, foi extinto, ou ao menos diminuído o número de ramais
telefônicos onde as servidoras prestavam serviços tanto no recebimento quanto na realização de
ligações.
O objetivo deste pedido de informações é analisar a atual situação e os serviços
prestados, visando o melhor aproveitamento possível do trabalho das servidoras. Isso se justifica
porque todos os Municípios estão passando por grave situação financeira, com dificuldades para
manter os limites de gastos de pessoal sob controle, ao mesmo tempo em que faltam servidores em
alguns setores da Administração Municipal.
Assim, nossa intenção é obter as informações requeridas, para posteriormente discutir
com o Executivo se há a possibilidade de deslocamento de uma das servidoras para outro local onde
eventualmente seu trabalho seja mais necessário.
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Como exemplos de locais a serem analisados, citamos o Parque de Máquinas do
Município, onde estão instaladas as Secretarias Municipais de Agricultura, Fomento Econômico e
Meio Ambiente e também a de Obras, Serviços Públicos e de Trânsito, assim como na Unidade de
Saúde da Sede, onde está instalada a Secretaria Municipal de Saúde, em cujos locais não há
servidor específico que exerça o cargo de telefonista, enquanto em Itaúba temos duas servidoras que
ocupam este cargo.
Por fim, a título de sugestão, se for considerado necessário o deslocamento de uma das
telefonistas de Itaúba para outro local de trabalho, que seja utilizado como critério a escolha do local
de trabalho pela servidora que possuir maior tempo de serviço.
Sala de Sessões Erno Billig, Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, 10 de
março de 2015.

Cláudio Puntel dos Santos
Vereador PDT
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