
GABINETE DO VEREADOR GILMAR SANTOS

REQUERIMENTO Nº  175 / 21

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer à Mesa

Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja solicitado ao

Prefeito Miguel Coelho, bem como à Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Senhor

Emício Júnior, para que realizem os seguintes serviços na obras em andamento no município de

Petrolina:

1. Verificação da instalação de banheiros para os funcionários que trabalham nas

obras, e em caso de confirmação da inexistência que sejam tomadas as devidas

providências junto às empresas responsáveis;

2. Verificação da existência de local adequado para alimentação, e em caso de

confirmação da inexistência que sejam tomadas as devidas providências junto às

empresas responsáveis;

3. Verificação da disponibilidade de Equipamentos de proteção individual para os

funcionários, bem como dos equipamentos necessários ao combate da covid-19, e

em caso de confirmação da não disponibilidade que sejam tomadas as devidas

providências junto às empresas responsáveis;

4. Que seja realizada, testagem para a covid-19 para os trabalhadores da construção

civil no município de Petrolina.

Justificativa:

Toda cidade em desenvolvimento, ou que busque alcançar um outro patamar de

desenvolvimento, tem na construção civil um importante pilar. Esse setor gera muitos empregos e
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estando fortalecido é um marco importante para qualquer município e ajuda a atrair outros

investimentos.

E a realidade de Petrolina dialoga e muito com esse setor, temos uma cidade em franco

desenvolvimento, o que pode ser sentido em cada nova obra que surge em nossa cidade.

Contudo, esse desenvolvimento não pode continuar encobrindo uma realidade de violação

de vários direitos de um grupo de trabalhadores. As condições enfrentadas hoje, por trabalhadoras

e trabalhadores da construção civil em Petrolina são muito ruins. Em inúmeras obras não existem

banheiros, ou quando existem, estão em péssimas condições, fazendo com que os funcionários

precisem pedir aos moradores de residências próximas para utilizarem o banheiro, o que os coloca

em condições de constrangimento. Muitos são os canteiros em que não há local adequado para que

façam as refeições, e mais grave, não é raro encontrar obras em que não são disponibilizados os

equipamentos de proteção individual para os trabalhadores, e atualmente, devido à pandemia,

outros equipamentos que deveriam estra disponíveis, não estão, como por exemplo, máscara e

álcool.

Diante da situação, o Movimento Luta de Classes, que atua dentro do segmento dos

trabalhadores da construção civil, apresentou as denúncias aqui elencadas, e considerando a

gravidade da situação apresentamos o presente requerimento para que tais situações sejam

verificadas e ajustadas pelo poder público municipal.

Sala das Sessões, 04 de maio de 2021.

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA
VEREADOR
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