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AO EXMO. SENHOR HELTON RODRIGO PRANDO DD. PRESIDENTE
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADINA, SP
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REQUERIMENTO

Requerente: VEREADOR RODARTE DOS ANJOS I
/
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: Fornecimento de Equipamentos de proteção lndividual Epl,
aos
Funcionários Públicos da Secretária de Obras, Agricultura,
e demais
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obrigatoriedade de fornecimento dos equ
segurança
EPI trata-se de um imperativo legal, no sentido de que o S
servidores ten ham o necessário equipamento de prote
ção individual para o
desempenho de sua funçäo, visando garantir a segura nça aos
colaboradores
que atuam no Município
O Equipamento de Proteçäo lndividual - EPI é todo dispositivo ou
produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador,
destinado a proteçäo contra
riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde.
Os Equipamentos de Proteção lndividual além de essenciais à
proteçäo do trabalhador, visando à manutenção
de sua saride física e proteçäo
contra os riscos de acidentes do trabalho e/ou de doenças profissionais
e do
trabalho, podem também proporcionar a redução de custos
da Administração.
Tal adoçäo vem em cumprimento a Legislaçäo pátria quanto à

obrigatoriedade do fornecimento aos empregados, dos equipamentos
de
proteção individual, adequado ao risco e em perfeito
estado de conservação e
funcionamento.
o VEREADOR RODARTE srLVA Dos ANJos, no uso de suas
atribuiçöes legais, vem REQUERER, na forma do Regimento lnterno,
seja
oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que este informe a
esta Casa de Leis,
da possibilidade de determinar, junto ao seu Departamento competente,
providências que se fizerem necessárias para o Fornecimento
de

Equipamento
municipais,

de proteção lndividual (Epl), aos funcionários públicos
Sala das SessÕes
Ver. Manoel Teixeira de Freitas
Andradina,
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Sala das Sessóes
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