Ofício nº 23/2021

Goiânia, 14 de outubro de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Vinícius Veiga Fleury
Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal em Goiás – SPRF/GO
Setor dos Funcionários, Goiânia-GO

ASSUNTO: Providências em relação à delegacia PRF de Anápolis/GO.
Senhor Superintendente,
Considerando a atual condição estrutural da sede administrativa da
delegacia PRF de Anápolis/GO, reiteramos a vossa senhoria a necessidade de
intervenção urgente naquelas instalações, uma vez que os serviços administrativos e
de gestão da delegacia estão sendo desevolvidos de forma "provisória" em containers
montados ao lado da UOP de Anápolis desde o ano de 2016.
A atual estrutura física da sede administrativa da delegacia de Anápolis
expõe os servidores à situações de insalubridade, insegurança e desmotivação para o
desenvolvimento dos trabalhos.
Em visita à sede da delegacia percebemos as seguintes situações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Estrutura provisória desde 2016;
Ausência de Banheiros, seja para uso dos servidores ou para
usuários que buscam os serviços da PRF;
Ausência de espaço físico ideal para os servidores desenvolverem
suas atividades;
A estrutura existente impossibita receber de maneira digna usuários
da rodovia, autoridades, etc.
Ausência de espaço físico para armários e alocação de documentos;
Ausência de local para reuniões com o efetivo;
Ausência de segurança orgânica;
Não observância às normas de acessibilidade, visto que os
escritórios containers não possuem rampas de acesso aos mesmos;
Ventilação natural interna precária;
Ausência de isolamento acústico, sendo que os escritórios se
localizam no centro do canteiro central de uma das rodovias mais
movimentadas do estado.
Ausência nos containers metálicos de sistema adequado de
proteção contra descarga elétrica (para-raio);

•
•
•

Servidores em serviço reclamam de Sistema precário de conexão
com a internet, o que atrapalha o bom andamento dos serviços;
instalação elétrica precária;
Estrutura da delegacia em clara desconformidade com a identidade
visual da PRF.

Pelo exposto, faz-se urgente uma intervenção definitiva nas intalações da
sede administrativa da delegacia de Anápolis, ou seja, a construção de uma sede da
delegacia, objetivando melhores condições de trabalho e um ambiente saudável e
seguro aos PRFs e Servidores Administrativos.

Certos de podermos contar com os esforços de vossa equipe de gestão no
sentido de atuar para sanar de vez essa grave situação, nos colocamos à disposição
para auxiliar no que for possível e agradecemos-lhe antecipadamente.

Atenciosamente,

Lyzandro Onasses Rivelino Cabral
Diretor Presidente

