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REQUERIMENTO Nº 365/17 
 

 

CONSIDERANDO que, recentemente, recebemos em nosso gabinete, os três (3) Técnicos de 

Gesso Plantonistas, da Prefeitura que prestam serviços na Unidade de Pronto Atendimento 

Central (P.A), os quais nos apresentaram como reinvindicação, a inclusão dessa categoria, para 

uma possível mudança estatutária, visando passar das atuais 40 horas semanais para 30 horas, 

com uma jornada de 12 x 60 horas; 

 

CONSIDERANDO que, dentre os motivos expostos por esses técnicos, eles argumentam que, a 

mudança de escala para 12 x 60 horas (caso seja aceita), não trará preocupação com a cobertura 

das folgas, nem tampouco acarretará ônus ao erário público; 

 

CONSIDERANDO ainda que, o regime de 30 horas já foi sugerido pelo Senado Federal, 

através de Emenda ao Projeto de Lei da Câmara Federal nº 187/2008; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente que, em atenção à petição desses profissionais, é que 

formulamos o presente Requerimento, para que o Chefe do Executivo, através dos setores 

competentes, estude a possibilidade de atender a reivindicação desses funcionários. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Existe um estudo, por parte da Administração Municipal, visando à redução da jornada de 

trabalho dos Técnicos de Gesso Plantonistas que atuam no P.A., de 40 horas para 30 horas, 

num sistema de jornada de 12 por 60 horas? 

 

b) Em caso positivo, e, caso seja viável a redução dessa jornada, em qual prazo essa mudança 

poderá ser feita? 

 

c) Em caso negativo ao item “a”, o Chefe do Executivo poderia determinar que o setor 

competente analisasse a viabilidade dessa proposta, visando atender tal reivindicação? 

 

Que do deliberado se dê ciência à Secretaria Municipal de Saúde.  

 

 

Obs.: Segue anexa cópia de documento, contendo a reivindicação dos Técnicos de Gesso 

Plantonistas que atuam no P.A. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 26 de setembro de 2017. 

 

 

 
BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 

Vereador 


