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REQUERIMENTO N» 019/2019.

REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL A AQUISIÇÃO DE UNIFORME E

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -

EPI PARA OS COVEIRO DO MUNICÍPIO DE

BARRA DE SANTA ROSA/PB E DA OUTRAS

PROVIDENCIAS.

REQUEREMOS, ouvindo o Plenário na forma Regimental e

constitucional, que seja oficiado o Prefeito Constitucional de Barra de Santa

Rosa, o senhor Jovino Pereira Nepomuceno Neto, solicitando do mesmo a

aquisição de uniforme e equipamento de proteção individual - EPI para os

Coveiros do Município de Barra de Santa Rosa/PB e da outras providencias.

JUSTIFICATIVA

Para a realização do trabalho, os coveiros ficam constantemente

expostos a riscos, pois, trabalham em contato direto com materiais

contaminantes, que podem prejudicar sua saúde e integridade física. Portanto

é de fundamental importância a aquisição de Equipamentos de Proteção

Individual - EPI, para os coveiros, tais como luvas de proteção, botinas de

segurança, máscara de proteção, uniforme e equipamentos de limpeza. A

obrigatoriedade de fornecimento dos equipamentos de segurança - EPI trata-

se de um imperativo legal, no sentido de que os servidores tenham o

necessário equipamento de proteção individual para o desempenho de sua

função, visando garantir a segurança aos colaboradores que atuam na limpeza

do cemitério público Municipal, O Equipamento de Proteção Individual - EPi é

Rua Manoel de Sousa Lima, 143 CEP; 58.170-000 Barra de Santa Rosa - PB.
E-mail camara.batTa.pb@hotmail.com - Fone - Fax (83)3376-1058



-o

tc

ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE STA. ROSA
CASA JOSÉ FREIRES DE ALMEIDA

todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador,

destinado a proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a

sua saúde, são essenciais à proteção do trabalhador, visando a manutenção

de sua saúde física e proteção contra os riscos de acidentes do trabalho e/ou

de doenças profissionais e do trabalho. Tal adoção vem em cumprimento a

Legislação Pátria quanto a obrigatoriedade do fornecimento aos empregados,

dos equipamentos de proteção individual, adequado ao risco e em perfeito

estado de conservação e funcionamento.

Logo, se faz necessário e urgente que possamos focar os olhos

para resolver este problema, que chega simultaneamente com a necessidade

desses servidores terem equipamentos de segurança adequada para a sua

função publica.

Diante disso. Por conta desses riscos, a aquisição desses

equipamentos é de fundamental Importância para estes trabalhadores

desempenharem suas funções protegidos dos males que podem ser causados

a eles pela própria natureza de seu trabalho, além de padronizar os

funcionários, Irão proteger a saúde dos mesmos

Sala das Sessões "Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA".

Barra de Santa Rosa, 13 de Agosto de 2019.

José Ewerton Oliveira Almeida

Vereador Proponente
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