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A vereadora, que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e

regimentais, fundamentado no art.157 do Regimento Interno desta Casa, requer que após
deliberação do Plenário desta Egrégia Casa Legislativa, seja oficiado o Exmo. Senhor Prefeito
para que tome a seguinte providência:
Indico para que seja feito 2 turnos para as varredeiras, um começando as 5 horas da manhã e
o outro as 7 horas.

JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Fui procurada pelas varredeiras sendo me explicado que elas iniciam os trabalhos às 7
horas da manhã

e terminam

às 16 horas, sendo que nesse período o sol é muito forte, e que

muitas acabam até passando mal pelo calor escaldante durante todo o período de trabalho.
Solicitaram que fosse feito 2 turnos,

um

problema com o sol. E alegaram também

iniciando as 5 horas da

manhã

pois teriam

que tendo um turno mais cedo podem

limpeza principalmente do centro da cidade com

menos

realizar a

mais tranquilidade, visto que o fluxo de

veículos nesse horário não é intenso. Mas informaram que algumas preferem iniciar no horário
atual, ou seja as 7 horas, e por tal motivo solicitaram 2 turnos, para que um grupo comece as 5
horas e outro comece as 7 horas da manhã.
Assim,

conto

com

a costumeira

compreensão

de

meus

pares

na

aprovação

indicação.
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