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199/2016INDICACAO N2

0 vereador FABIO DOS REIS VICENZI, no uso de suas
prerrogativas parlamentares, etc;

Indica ao Excelentissimo Senhor Prefeito ARMANDO ROSSAFA GARCIA, as

providencias que se fizerem necessarias, junto ao Senhor Presidente Fundassul - Fundo
de Assistencia Social de Santa Fe do Sul- JOSE EMIDIO CALAZANS, no sentido de reduzir
a meta diaria dos Agentes de Area Azul do municipio.

JUSTIFICATIVA:

E publico e notorio que os estacionamentos rotativos (Area Azul) amenizam a falta
de vagas nas principals ruas do centro das cidades, uma vez que geram uma maior
rotatividade, promovendo sempre o compartilhamento das vagas, alem de disciplinar o
espago urbano e permitir maior oferta de estacionamento. Mas para que isso aconteÿa o
trabalho dos agentes de Area Azul e essencial, haja vista que sao eles que tern contato
direto com os usuarios, exercendo a funÿao de receber por meio de fichas denominadas
permissao para estacionamento o valor correspondente pelo tempo de permanencia, na referida
via.

Nesse sentido, a presente propositura tem por objetivo reduzir o valor atribuido a estes
agentes como meta diaria a ser cumprida, que hoje e de R$110,00(Cento e dez reais) de segunda
a sexta-feira e R$50,00 (Cinquenta reais) aos sabados, visto que os mesmos j2 lidam com as
pressdes e adversidades que o trabalho os expoe no dia a dia, causados muitas das vezes
pela resistencia em pagar pelo uso do estacionamento que alguns usuarios ainda o fazem.

Dai a razao da presente propositura estar a merecer a atenÿao da Administrated
Municipal.

Sala das Sessoes Dr. JoSo Alfredo do Amaral Ribelro,
08 de junho de 2016
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