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Of. nO10/1642-SEMAD/DGD/VS

Ao Excelentíssimo Senhor
CRISTIANO MOISES DA SILVA COLLER
Presidente da Câmara de Vereadores
Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo

Novo Hamburgo, 01 de junho de 2022

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

1. É com grata satisfação que nos dirigimos à presença de Vossas
Senhorias com a finalidade de remeter, buscando sua análise e devida aprovação,
Projeto de Lei que "coloca em extinção o cargo de Agente de Leitura e Apoio, inseridos
no Anexo I e descritos no Anexo II da Lei Municipal n° 2.247, de 29 de dezembro de
2010, pela Lei Municipal nO 3.049, de 12 de setembro de 2017, e dá outras
providências. "

2. Valemo-nos do ensejo para, ao tempo em que formulamos
agradecimentos, reiterar protestos de distinta consideração e vivo apreço.
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores (as)
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Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos através deste justificar o
encaminhamento do Projeto de Lei, referente à colocação em extinção do cargo de
Agente de Leitura e Apoio.

Salientamos que é um cargo com elevado desgaste físico, pois exige
longas caminhadas e muitas flexões isoladas para realizar as leituras nos nichos com
hidrômetros ao rés do chão. Há uma grande exposição às intempéries e às variações
climáticas dos servidores. Com isso acabam tendo muitos afastamentos temporários por
razões de saúde, ou muitas vezes limitações de trabalho de servidores que não podem
por um período indicado por médicos fazer o serviço habitual.

Com isto, para cumprir todos os roteiros na cidade, nos prazos de cerca
de 30 dias ou muito próximo disto, acaba que a COMUSA deveria ter uma equipe maior
de leituristas para não alterar a média de dias de leituras.

Outro aspecto importante, é que foi regulamentado o Manual de
Instalações Hidrossanitárias da COMUSA, aprovado pela Agência Intermunicipal de
Saneamento do Rio Grande do Sul - AGESAN-RS, que os condomínios tenham
instalações adequadas para termos faturas individualizadas para os condôminos. Com
isto teremos uma necessidade maior ainda de colocar o cargo de Agente de Leitura e
Apoio em extinção, e terceirizar o serviço em questão.

Outrossim, a realidade predominante e crescente no Brasil, é que esta
atividade seja terceirizada para empresas que se especializaram neste ramo de leitura e
entrega de faturas de serviços públicos, de saneamento, energia elétrica e outros afins.
Como por exemplo, podemos citar o DMAE de Porto Alegre e o SEMAE de São
Leopoldo que já tem esta atividade há muitos anos totalmente terceirizada.
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Há que se informar ainda, que a terceirização tem trazido novas
tecnologias e economias para aquelas autarquias e empresas da mesma área que já
contrataram empresas especializadas nestes moldes.

Registramos que para a terceirização é necessário que o cargo de Agente
de Leitura e Apoio esteja em extinção.

Esclarecemos ainda, que nas atividades deste cargo de Agente de Leitura
e Apoio, os servidores têm previstos uma série de outras atividades administrativas e de
vistorias que poderão ser feitas pelos servidores, trazendo importantes serviços à
COMUSA, ou seja, os mesmos continuarão a ser úteis à COMUSA. Também poderão
ajudar na fiscalização do serviço da empresa terceirizada.

Do ponto de vista legal, não é uma atividade principal e final da
COMUSA.

Essas são, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadores, as razões que
nos levam a submeter o presente Projeto de Lei à apreciação desta nobre Casa
Legislativa, rogando a apreciação e aprovação do mesmo, valendo-nos do ensejo para
externar nossos protestos de consideração e respeito.
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