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INDICAÇÃO 014/2021

Kartejane Júnior de Barros vereador , com assento nesta casa de Lei e que esta subscreve, requer que
após tramitação regimental, seja encaminhada ao Executivo Municipal a matéria em epigrafe a
seguir :
Indica o Excelentíssimo Prefeito Municipal, a possibilidade de Uniformizar e identificar com
crachás todos os servidores municipais e equipados de acordo com as suas atividades com os itens
de segurança.

JUSTIFICATIVA
Uniformizar e identificar com crachás todos os servidores municipais, isso faz parte de uma gestão
pública. Tenho certeza que os servidores sentirão prazer em trabalhar com uniforme e crachá de
identificação, devidamente caracterizado, para facilitar a acessibilidade da população. Os uniformes
oferecem segurança aos funcionários que trabalham no serviço externo e também interno.
A importância da uniformização para todos os servidores, principalmente aos agentes comunitários
e agentes de endemias. O uniforme serve exatamente para que o agente comunitário quando estiver
na rua possa ser identificado e tenha a sua entrada facilitada nas casas para sua visita de rotina.
É de grande importância a padronização dos uniformes para que os servidores possam estar
equipados de acordo com as suas atividades. Entendo que uniformes para os servidores também é
uma forma de valorização deles e das atividades que exercem.
Fornecer aos servidores itens de segurança conforme os cargos que exercem são para garantia de
todos e evita assim possíveis acidentes.
Certo da compreensão dos senhores representantes desta Egrégia Casa Legislativa, para que
procedam na aprovação unânime da presente indicação, e posterior o atendimento do Executivo
Municipal o que aqui foi sugerido, desde já agradeço.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, MG, 26 de Março de 2021.

Kartejane Junior de Barros
Vereador proponente

