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AUTOR: Vereador Rhuan Ribeiro de AraOjo - PP
ASSUNTO: Fornecimento de equipamento de protegao individual
trahalhadores da pedreira.

EPI para os

Senhora Presidenta, Senhores Vereadores

Requeremos na forma regimentale depois de ouvido o Plenario, que seja
envi&t(f o a., Expo. Prefeito Constitucional desse Municipio, Sr. Joio Idalino da
Silva sollcitagao no sentido de providenciar equipamentos de protegao
individual {EPI) para os trabalhadores das pedreiras (toqueiros) do nosso
In u niclplo

JUSTIFICATIVA

A presente propositura pauta-se em razio de proporcionar condig6es
dignas de trabalho para as pessoas que necessitam daquele trabalho para
sustentarem suas familias, pris o trabalho daqueles homens 6 muito arriscado
para a vida humana, pois os mesmos trabalham com equipamentos pesados
perfurantes, cortantes, explosives e ainda ficam expostos aos ramos solares e ao
p6 que 6 produzido pda poeira das pedras e assim colocando em risco suas
vedas e sua saOde, sabemos que os raios solares podem causar cancer de pele e
a poeira ;nalada pelos mesmos problemas s6rios no pulmao. Entao, seria
interflssante que o poder pOblico com o intuito de proporcionar melhores
condig6es de trabalho aquele pessoal tio necessitado pode - se fornecer
equipamentos de protegao individual para os mesmos, a exemplo de botas
mascaras, 6culos, luvas e bonds, pris equipamentos desta natureza busch
diminuir a gravidade de acidentes e previne de problemas de saOde ja relatados
anteriormente.

Diante do exposto, o Poder Executivo, atrav6s do seu setor competente
deverg adotar as medidas necessirias para atender este pleito tio importante
para populagao em questao.

Plenirio Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, 01 de abrilde 2019.
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