
"
Município de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração 11.....•1ADMINISTRAÇÃO

. PREFEITliRA
NOVO HAMBURGO

Of. nO10/1214-SEMAD/DGD/VS

Ao Excelentíssimo Senhor
CRISTIANO MOISES DA SILVA COLLER
Presidente da Câmara de Vereadores
Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo

Novo Hamburgo, 26 de abril de 2022

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

1. É com grata satisfação que nos dirigimos à presença de Vossas
Senhorias com a finalidade de remeter, buscando sua análise e devida aprovação,
Projeto de Lei que "altera a Lei nO3.354, de 17 de dezembro de 2021, que institui
diretrizes de desburocratização no âmbito do Poder Executivo Municipal e cria
Conselho Municipal de Desburocratização e Empreendedorismo no âmbito da
Administração Pública do Município."

2. Valemo-nos do ensejo para, ao tempo em que formulamos
agradecimentos, reiterar protestos de distinta consideração e vivo apreço.
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores( as)
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o presente Projeto de Lei tem por objetivo alterar a Lei nO3.354, de 17
de dezembro de 2021, que institui diretrizes de desburocratização no âmbito do Poder
Executivo Municipal e cria o Conselho Municipal de Desburocratização e
Empreendedorismo no âmbito da Administração Pública do Município.

A SEDEC tem como meta, com o conjunto de medidas de
desburocratização aplicado por suas equipes, estabelecer objetivos claros e mensuráveis
para a gestão pública no sentido de otimizar o atendimento célere e simplificado ao
cidadão. Sendo assim, como parte desse conjunto de medidas, a legislação local permite
não só enxergar claramente o que deve ser feito de forma legal e institucionalizada, mas
ajudar a eliminar o que atrasa o cumprimento de metas e de todo processo de
atendimento ao empreendedor para simplificação de processos.

Com o aprimoramento de algumas disposições da Lei n° 3.354/2021,
pretende-se alcançar os objetivos que deixarão a sua aplicação mais completa.

Desta forma, com o objetivo de melhorar a prestação de serviços aos
usuários, garantir a aplicabilidade da Lei da Liberdade Econômica e da Lei de Ambiente
de Negócios, visando elevar a qualidade do serviço público como um todo expandindo o
exercício da desburocratização e simplificação de processos, faz-se necessária a
integração entre as secretarias e a aproximação com a sociedade civil.

Essas são, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadores, as razões que
nos levam a submeter o presente Projeto de Lei à apreciação desta nobre Casa
Legislativa, rogando a apreciação e aprovação do mesmo, valendo-nos do ensejo para
externar nossos protestos de consideração e respeito.
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