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INDICA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE 

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS CARREIRAS DE LIMPEZA 

E CONSERVAÇÃO (AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS E DEMAIS), 

BEM COMO OS MOTORISTAS, NO MUNICÍPIO DE POXORÉU-MT. 

                      Diante dos preceitos regimentais e com anuência do 

Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, 

que encaminhe expediente indicatório ao Executivo Municipal, 

mostrando-lhe a necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

Justificamos a presente indicação, levando em consideração a 

necessidade de valorização dos profissionais da carreira de limpeza e 

conservação (agentes de serviços gerais e demais), bem como os 

motoristas pertencentes aos quadros da Administração Pública municipal. 

 

A intenção não é outra senão sensibilizar a comunidade 

poxorense a valorizar ainda mais os trabalhadores do segmento, portanto 

requeremos o esforço para a melhoria da qualidade de vida desses 

trabalhadores, que certamente passarão a ter um rendimento maior nas 

atividades diárias de as quais são de sua competência. Estas atividades, 

apesar da grande relevância para a sociedade em geral, tendem a serem 

vistas como um trabalho “menor”, sendo estes profissionais deixados em 
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segundo plano na estrutura social. Todos os cidadãos têm o dever de 

respeitá-los e colaborar com o trabalho deles. Portanto, nada mais justo 

que reconhecer publicamente e com iniciativas concretas o importante e 

indispensável trabalho desses profissionais. 

 

A rotina dos profissionais de limpeza inclui higienizar áreas e 

superfícies, esterilizar os ambientes, lavar corredores e banheiros. Esse 

setor é responsável pelo asseio e conservação, os quais trabalham, 

muitas vezes, na invisibilidade, mas que exercem papel fundamental para 

a sociedade. 

 

Nas últimas semanas, vendo o impacto direto da higiene na 

saúde global, essa relevância tem se mostrado ainda mais forte e 

indicadora de que falar de limpeza também é falar de cuidado e de 

suporte; e de que trabalhadores e trabalhadoras da limpeza merecem 

nossos aplausos. E vale dizer que essa valorização inclui os que 

trabalham com limpeza em diferentes áreas: do hospital, passando por 

escola até as ruas. 

 

O trabalho dos motoristas é fundamental para o bom 

funcionamento do transporte dos servidores públicos e cidadãos. Da 

forma como recebem o usuário dentro do veículo, a forma como o 

conduzem, tudo passa pela conduta do motorista. Por isso, consideramos 

que ele é fator fundamental para o sistema e devemos melhor 

reconhecer os aludidos profissionais.  

 

Portanto, referida valorização se deve, ademais, em razão da 

pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) pela qual estamos passando, 

em que os agentes continuam realizando normalmente seus trabalhos e, 

portanto, estão sujeitos a muito maior risco de contaminação, por estar 

em contato contínuo com outras pessoas, especialmente em ambiente 

hospitalar. 
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Por esta razão, solicito apoio a esta Casa de Leis, pois assim 

estaremos fazendo nosso papel de porta-voz da população Poxorense, e 

desta já, requeiro o acatamento desta indicação pelo Executivo Municipal. 

 

Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 

oito dias do mês de junho de dois mil e vinte. 

 

 

Geovane de Souza Conceição 

Vereador 


