
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

GABINETE DO VEREADOR PROFESSOR FELIPE GUARANY

LIDO
EM: ___ / ___ / _____

____________________
RESPONSÁVEL

PROJETO DE LEI Nº. 0151/2021
Processo n. 2084/2021

Estabelece que trabalhadores de postos de
combustíveis  e  lojas  de  conveniências
terão  prioridade  nos  processos  de
imunização contra a infecção causado pelo
Novo Coronavírus

Apresento apreciação do Douto e Soberano Plenário e o respectivo
Projeto de Lei:

Art. 1º -  Os empregados em postos de combustíveis, derivados de petróleo, lava rápidos e loja de
conveniências,   Frentistas,  trocadores  de  óleos,  operadores  de  caixa,  lavadores,  atendentes,
gerentes e subgerentes terão prioridade em receber as vacinas destinadas a imunizar a população
de São Gonçalo contra a infecção causada pelo Novo Coronavírus.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Os  trabalhadores  em  postos  de  combustíveis  estão  há  mais  de  um  ano,  desde  o  início  da
pandemia no Brasil (março de 2020 até abril de 2021), na linha de frente como serviço essencial
para garantir a circulação das ambulâncias, viaturas de bombeiros e polícia, ônibus, caminhões e
da população em geral.

O  SINPOSPETRO  Niterói  e  Região,  que  representa  a  categoria,  informou  que  tem  recebido
diversas denúncias de funcionários contaminados e perdas de vidas. Segundo dados do Ministério
da Economia houve aumento em 68,2% no número de mortes de frentistas nos meses de fevereiro
e março deste ano em relação ao ano passado.

Só no Estado do Rio de Janeiro são cerca de 30 mil trabalhadores; em São Gonçalo, são 1.200
funcionários que são expostos todos dias à contaminação pelo coronavírus.
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individual, de uso obrigatório), e acabam se tornando vetores da doença, pois manipulam muitas
chaves de veículos, dinheiro e cartões de crédito dos clientes, e quando voltam para casa também
colocam em risco suas famílias, o que aumenta, e muito, a possibilidade de contaminação.

Por  fim,  vale  salientar  que  os  profissionais  já  são  contemplados  como  quem  exerce  serviço
essencial através do Decreto Federal nº 10.282/2020.

Sala das Sessões, 11 de Maio de 2021

PROFESSOR FELIPE GUARANY
Vereador

Data do documento: 10/05/2021 - 19:03:03 Data do Processo: 11/05/2021 - 13:31:45
Processo: 2084/2021

Exibir Impressao n. https://sg.processolegislativo.com.br/documentos/?Impressao/proposicao...

2 of 2 12/05/2021 18:56


