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SENHOR PRESIDENTE: 

O vereador que este subscreve requer a Vossa Exelência, nos termos regimentais, após 

ouvido douto Plenário e se aprovado, esta casa legislativa encaminhe ao executivo e às 

secretatias responsável o seguinte pedido de indicação, que dispõe da alteração do 

“Conselho Municipal consultivo da APA do Morro da Borussia” para um Conselho 

Municipal Deliberativo . 

JUSTIFICATIVA:                 

Senhores Vereadores: 

   O presente pedido de indicação tem por objeto dar voz aos munícipes 

que residem no morro e fazem parte do desenvolvimento do mesmo.   

   O Conselho deliberativo é um sistema que se implementado dará aos 

munícipes do local maior poder de decisão e voz para requisições ao desenvolvimento do 

Morro da Borussia, visto que os mesmos são os que se fazem presente cotidianamente 

no local, assim teremos uma resposta rápida e completa da situação real das 

necessidades da APA do morro de Osório.   

   Com a velocidade que o município de Osório se desenvolve, não é 

raro observarmos as empresas tomando conta das decisões do desenvolvimento de 

determinado local, muitas vezes deixando as prioridades dos cidadãos de lado para focar 

em seu lucro.  

   O Executivo precisa se atualizar para responder aos interesses dos 

viventes do Morro, um conselho deliberativo servirá como uma alternativa de acesso à 

informação em vários aspectos, que outrora não foram avaliados pela falta do mesmo. 



                                                         

                       
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                            

CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO  

  GABINETE DO  VER. DO PDT  

  

 PEDIDO DE INDICAÇÃO:                              Nº ________ 2022.  

 AUTOR: VER. MAICON DO PRADO 

 ENTRADA:  

 ENVIADO POR:                              

 RESPONDIDO_____________________________________________ 

 

 

 
 

AV. Jorge Dariva, 1211, Osório- RS- CEP: 95520-000- Cx: Postal 248- Fone:(051) 3663-4900/FAX: (051) 3663-4901 
www.camaraosorio@gmail.com 

 

                    

    

   Por fim, cabe ao poder Legislativo Municipal e ao Executivo discutir e 

criar políticas públicas, para melhorar a comunicação entre entidades públicas e os seus 

munícipes. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sala de sessões, 10 de maio de 2022. 

 

 

Maicon  Prado 
Vereador do PDT 


