ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 014/2017
Autor(a): Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Assunto: Solicita distribuição gratuita de camisa de malha com proteção UV 50
para, botas, chapéu ou boné, luvas e protetor solar para os operadores de máquinas
de grande porte.

Sr. Presidente:
Requer a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário,
discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, Sr. João Francisco Batista de Albuquerque, junto ao órgão competente
no sentido do mesmo fornecer gratuitamente protetor solar e camisa de malha
com proteção UV 50, botas, chapéu ou boné e luvas para os operadores de
máquinas de grande porte.
JUSTIFICAÇÃO
A finalidade desse requerimento é que forneça gratuitamente
camisa de malha com proteção UV 50, botas e chapéu ou bonés, luvas e protetor
solar aos servidores públicos que operam máquinas de grande porte, que exerçam
suas funções diárias expostos aos raios solares, como fator de prevenção ao câncer
de pele.
Assim também o faz a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
em seu art. 189, ao estabelecer que “Serão consideradas atividades ou operações
Insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de
tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de
exposição aos seus efeitos”.
Oportunamente, sugiro a adoção de medidas preventivas, de
proteção e segurança do trabalho, a exemplo do fornecimento de camisa de malha
com proteção UV 50, botas para atividade desempenhada, chapéu ou bonés uso do
protetor solar, imprescindível para aqueles que trabalham diariamente sob o efeito
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do sol, uso de luvas, quando necessário, entre outras medidas que garantam a
devida proteção e segurança do trabalho de tão importante categoria.
Diante do exposto faço esta solicitação através da Câmara de
Vereadores, desde já agradecendo o apoio dos nobres colegas Edis e a
sensibilidade do Sr. Prefeito.
Sala das Sessões em 14 de Setembro de 2017

____________________________________
Ana Paula Gomes P. Gonzaga
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