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Considerando que no municlpio de Araraquara o número
de veiculas em circulação tem aumentado significativamente, impactando
assim o trAnsito;
Considerando que o Agente de TrAnsito é de suma
importância, em qualquer lugar que se preze pela harmonia e respeito às
normas de circulaçao;
Considerando que em nossa cidade o trabalho dos
Agentes de TrAnsito, nêo fJCa restrito à fiscalizaçAo, manutençao da fluidez,
sinalizaçao de obras, eventos, acidentes;
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Considerando que os Agentes de TrAnsito mumc1pa1s
também executam inúmeras ocorrências que caberiam a outros profissionais,
mas que por falta de mão de obra, sao realizadas por eles. como por exemplo,
o despejo de serragem sobre manchas de óleo e contençAo de animais de
grande porte que circulam inclusive por ·vicinais. tendo em vista. que a zoonose
muitas vezes nao tem estrutura e profissionais para removê-los dos locais de
riscos;
Considerando que no ano de 2018 foram registradas
37.783 ocorrências efetuadas pelos Agentes de TrAnsito, dentre elas o apoio a
outras secretarias e órgaos, patrulhamento, entrada e salda de escolares,
atendimento de ocorrências no trAnsito, relatório de incidentes e autuaçOes;
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Continuaçlo Requerimento.

Cons·iderando que o aumento da demanda de serviços
contrapõe-se com a diminuição do efetivo de Agentes de Trânsito, gerando
sobrecarga de trabalhos, descontentamento e desmotivação dos profissionais,
uma vez que, de um quadro aprovado de 40 agentes, apenas 23 estão
providos, e desses, apenas 17 trabalham efetivamente no trânsito nos três
turnos de serviço;
Considerando que os Agentes de Trânsito estão
desatualizados e despreparados, pois não tem acontecido informes, reuniões
com os vários níveis de chefia, atualização contínua de leis, cursos e
procedimentos;
Considerando que os Agentes de Trânsito têm clamado a
seus superiores que se empenhem em obter melhorias para as condições de
trabalho, bem como para que se atentem à falta de efetivo;
Considerando que o acúmulo de fatos negativos
envolvendo o efetivo e o trabalho, colocam em risco não só os Agentes, como
também, a própria população que paga um preço alto pela falta de
estruturação dessa categoria;
Considerando que há uma lista de 30 candidatos
aprovados no último concurso realizado em 2015 e que está prestes a vencer;
Considerando que há uma promessa do Senhor Prefeito
de que chamaria para treinamento 1O Agentes de Trânsito e também 1O
guardas municipais.
Requeiro, satisfeitas as formalidades regimentais que seja
oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito para dirimir as seguintes
indagações:
01 . Há intenção de contratar Agentes de Trânsito que foram aprovados no
concurso 003/2015?
02. Em caso afirmativo, qual a previsão para essa contratação?
03. Há intenção também de chamar novos Guardas Civis Municipais para
treinamento e contratação?
Araraquara, 07 de junho de 2019.
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