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INDICAÇÃO 013 /2021

AUTOR DA MATÉRIA: Kartejane Júnior de Barros- Vereador

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 ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Francisco de Paulo Freitas com a secretaria
competente a probabilidade de fazer banheiros masculino/ feminino onde na Usina Reciclagem de
Lixo da Prefeitura de Santana do Manhuaçu-MG

JUSTIFICATIVA
Em visita na usina reciclagem de lixo da Prefeitura constatei não ter banheiro completo. Não sei
sinceramente, como os servidores que precisam estar naquele local a serviço estão improvisando para
fazer sua higiene pessoal. No local passam servidores diariamente não esquecendo principalmente dos
vigias que permanecem no local a noite inteira. É uma necessidade urgente de efetuar dois banheiros
completos no local, um do sexo masculino e outro sexo feminino, pois ali vão servidores dos dois
sexo, a instalação de sanitários e chuveiros são questões de dignidade. Muitas vezes o trabalhador se
vê obrigado a usar o banheiro só quando chega a sua residência. Com um chuveiro no local poderá o
trabalhador após um dia exaustivos de trabalho, tomar uma chuveirada e ir para casa mais confortável,
atravessando as ruas em seus trajes dignos, porque trabalhar com lixo é um serviço quase desumano. A
construção dos banheiros completos é medida que também reforça a segurança no ambiente de
trabalho.
Certos 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, que aqui foi sugerido, agradeço .

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, MG, 26 de Março de 2021.

Kartejane Júnior de Barros
Vereador

