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REQUERIMENTO Nº _________/2021 

 

Senhor Presidente, 

 

Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental e após ouvido o 

Plenário, que seja encaminhado apelo ao Governador do Estado da Paraíba e ao 

Secretário Estadual de Saúde, solicitando que os trabalhadores e trabalhadoras 

de agências e correspondentes bancários no estado,  do quadro efetivo e 

terceirizado de funcionários, sejam reconhecidos como profissionais que atuam de 

forma essencial e contínua durante o período de pandemia e incluídos no 

calendário estadual de vacinação contra o COVID-19, como público prioritário. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A pandemia que afeta o mundo, requer por parte de todos, medidas de 

prevenção e enfrentamento, na busca pela preservação da vida e contenção do 

avanço das contaminações pelo SARS-CoV-2. 

Neste cenário, os trabalhadores e trabalhadoras de agências e 

correspondentes bancários do estado, sendo eles do quadro efetivo ou 

terceirizado de funcionários, sejam reconhecidos como profissionais que atuam de 

forma contínua e essencial durante este período pandemia. 

Visto que estes profissionais, desde o início da pandemia, estão 

exercendo suas funções de forma continuada e em atendimento direto e 

presencial à polulação, estes profissionais diariamente se expoem à contaminação 

em seus postos de trabalho, o que justifica que este público torne-se prioritário no 

processo de imunização contra o COVID-19, visto que as atividades de 

comercialização e câmbio financeiros são essenciais à população e à manutenção 

da movimentação econômica do estado, sendo essencial a prestação dos seus 

serviços. 

Sendo assim, faz-se necessário que o Governo do Estado da Paraíba os 

reconheça enquanto trabalhadores e trabalhadoras que atuam de forma essencial 

e inclua estes profissionais no calendário de vacinação estadual. 
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Assim exposto, justifica-se a apresentação e aprovação deste 

Requerimento pelo Poder Legislativo Estadual da Paraíba. 

 

 Sala das Sessões, em 02 de abril de 2021. 

 

 
 
 


