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IP VEREADORES

REDUERIMENTD N° 3E, DE \°- DE SETEMBRD DE 2D15.
Ds Vereadares subscritas e a Comissão Permanente de Educação e Saúde
Pública nesta Casa de Leis, depois de cumpridas as formalidades de praxe, REQUEREM, que
submeta ao Soberano Plenário deste Poder Legislativo o presente Requerimento, que tem por
escopo a reavaliação dos Processos de Insalubridade requeridos pelos Profissionais da
Saúde, os quais foram indeferidos, bem como, o término de todos os Processos já abertos
pelos Servidores, visita da empresa em todos os locais de trabalho e se preciso for, a
alteração dos índices aplicados nos processos já aprovados em que os representantes da
empresa não estiveram em nenhum local de trabalho.

JUSTIFICAÇÃO
Na qualidade de representantes dos interesses do Povo, urge que nos
preocupemos e nos atentemos também com os interesses dos Servidores. Para isso, é
imprescindível que o contato entre o Legislativo e Executivo esteja sempre muito próximo e
voltado a buscar soluções inteligentes que visem à coletividade,
Com o intuito de exercermos a prerrogativa de fiscalizar e controlar os atos
de gestão administrativa do Poder Executivo, esperamos poder contar com a boa acolhida ao
presente pleito.

CIENTE

Sala das Sessões, Ia de Setembro de 2015. APROVADO
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DE AZEVEDO LEITE (Guga de Mica) - Presidenj
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16füBSoSÉ^FARIAS (Robinho da RX) - Vice-Presidente

JOSÉ ANTONIO^ARÍInS

-Membro da CDMISSÃD DE EDUCAÇÃD E SAÚDE PÚBLICA-
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ANDRÉ LUIZ L. DOS SANTDS (André de Gilson) - 2a Secretário ADALBERTD JOSÉ DO AMÂRÃL FERREIRA
-Membro da CDMISSÃ DE SAÚDE PÚBLICA-

DENILSDN tíE-SõíJZA-GUlTlARÃES

FRANKLIN RIBEIRO CHAVES DE MDRAES
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JDRGE ANíáNIO LESÍA TAVARES (Jorginho)

JDSÉ RICARD^E INHEIRD (Kaká)
-Presidente da CDMISSÃD DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICAV

