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INDICACÄO Ne

Pro sıde nte

/2021.

A vereadora, que esta subscreve, no uso de suas atribuicöes constitucionais, legais e
regimentais, fundamentado no art.157 do Regimento Interno desta Casa, requer que apös
deliberacäo do Plenärio desta Egregia Casa Legislativa, seja oficiado o Exmo. Senhor Prefeito
para que tome a seguinte provid@ncia:

Indico que seja instalado Insulfilmes nos veiculos da prefeitura, principalmente que fazem
viagens intermunicipais como veiculos da saüde e da assistäncia social.

JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Em viagem juntamente com usuärios do veiculo da saude pude observar que no

periodo da tarde o sol incide diretamente e muito forte nos motoristas e passageiros. O que
torna a viagem exaustiva principalmente para os motoristas que ja tem o horärio de trabalho

iniciado as 2 da manhä, dirigindo durante a madrugada e quando retornam para casa tem que

dirigir com o sol incidindo neles. Precisamos zelar por nossos funcionärios que estäo ali sendo

imprescindiveis no tratamento de saude de muitas pessoas, fazendo o transporte delas para
consultas, tratamentos, exames e afins relacionados a saude.
Assim, conto com a costumeira compreensäo de meus pares na aprovacäo desta
indicacäo.
Deixo aqui meus agradecimentos para Carla e a Juliana que estäo

frente da

&

organizagdo do transporte da secretäria de saüde e sempre tentam atender as minhas

demandas repassadas e a todos os motoristas principalmente ao Adair e o Ronaldo que
demonstram empatia e profissionalismo na realizacäo do trabalho.
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