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INDICAÇÃO Nº. 020/2015 

“Comemoração do Dia Mundial do Trabalho” 

 

Sendo o vereador um interlocutor de todos os setores da população, venho pelo presente 

documento, indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que providencie, 

dentro das possibilidades do município, a Comemoração do Dia Mundial do Trabalho. 

Que deste se dê conhecimento aos Diretores das Secretarias e aos servidores municipais. 

 

Justificativa 

 

O Dia do Trabalho é comemorado em 1º de maio. No Brasil e em vários países do mundo 

é um feriado nacional, dedicado a festas, manifestações, passeatas, exposições e eventos 

reivindicatórios. (http://www.suapesquisa.com/datascomemorativas/dia_do_trabalho.htm) 

Em 1º de maio de 1886, houve um movimento da classe trabalhadora americana na 

Haymarket Square, fazendo uma manifestação, paralisando a produtividade contra a falta de 

direitos e as condições desumanas de trabalho, diminuição da jornada de trabalho de treze para 

oito horas, fim do trabalho infantil, etc. (http://www.brasilescola.com/datas-comemorativas/dia-

mundial-trabalho.htm) 

Neste dia tão importante para os trabalhadores em geral, e para os servidores públicos em 

particular, solicito que o executivo municipal realize uma comemoração especial em homenagem 

aos nossos servidores, pois o trabalho por eles desenvolvido é fundamental para a vida da e na 

cidade, pois graças ao trabalho por eles realizado que as coisas efetivamente acontecem no 

município. 

Assim sendo, sugiro que o executivo municipal prepare, através da coordenação dos 

diretores de secretarias, atividades que promovam: lazer, cultura, religiosidade, saúde e bem-

estar para todos os servidores e seus familiares.  

Muitas cidades preparam, neste dia, atividades para os servidores públicos e seus 

familiares. Portanto, sugiro que sejam organizados eventos  como: lazer, esporte, gastronomia, 

teatro, cinema, sorteio de brindes, culto ecumênico, concurso de talentos, certificados de honra 

ao mérito. 
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A valorização dos servidores públicos é condição indispensável para o progresso da 

cidade.  

Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de março de 2015. 

 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor da Indicação 

 

 

 


