
REQUERIMENTO 

O Vereador que a este subscreve, no uso de suas atribuições 

regimentais e legais, REQUER, com urgência, após deliberação do Plenário, 

que se envie cópia deste ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Guarapari, para que não meça esforços para tomar as seguintes 

providências: 

Solicita a vacinação contra febre amarela de todos os 

trabalhadores rodoviários desta cidade de Guarapari. Para tanto, requer 

que a Secretaria Municipal de Saúde deste município crie uma equipe 

especial para comparecimento às empresas para a vacinação de todos os ...,_. 
trabalhadores rodoviários. '-Ar. .i.;, 1 ·cip 
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É notório que os trabalhadores rodoviários estão expostos a 

todo tipo de contágios considerando os diversos locais em que exercem 

suas funções e, ainda, também é sabido que os trabalhadores possuem 

extensa jornada de trabalho, o que impossibilita que os mesmos procurem 

os serviços públicos de saúde para vacinação contra febre amarela nos 

horários determinados pelas autoridades de saúde municipal. 
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O trabalhador rodoviário é o único que está fisicamente 

presente em todos os locais da nossa cidade, de norte a sul, de leste a oeste, 

portanto, dentre os trabalhadores de nossa cidade, o rodoviário é aquele 

que mais necessita de proteção contra a febre amarela. 

Este vereador compromete-se a fornecer a Secretaria 

Municipal de Saúde o nome e endereço de todas as empresas com 

trabalhadores rodoviários. 

SaJa das Sessões 09 de Março de 2017. 
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