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                                                    São Paulo, 02 de junho de 2.021 
 
 
 
 
À 
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS – EMDEC S/A 
R. Dr. Sales de Oliveira, 1028 - Vila Industrial  
Campinas – SP 
Sr. Ayrton Camargo e Silva 
 
 
 
REF.:   Requerimento de Solicitação de Vacinação dos Agentes da Mobilidade 
Urbana 
 
 
Ilmo. Sr. Presidente 
 

Tornou-se de conhecimento público através da imprensa escrita, falada e 
midiática G1, além da veiculação no próprio site oficial do Governo do Estado de São Paulo, bem 
como as informações das autoridades públicas deste Município de Campinas que desde o último dia 
18/04/2021 os profissionais da área de transporte, motoristas de ônibus, permissionários, e 395 
agentes da mobilidade urbana, foram priorizados na vacinação contra a COVID-19.  

Conforme foi amplamente divulgado pela imprensa e autoridades públicas, 
iniciou-se a vacinação em massa deste grupo de trabalhadores que incluiu os motoristas de ônibus, 
permissionários do transporte alternativo, bem como os agentes de mobilidade urbana empregados 
desta r. Empresa.  

Contudo, como observamos no presente momento na EMDEC S/A, os 
Agentes de Trânsito, sem motivo justificável, foram excluídos da vacinação prioritária. Como é 
notório, tratam-se de trabalhadores que também estão na linha de frente na preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, situação que motiva 
a eleição da prioridade, estando, assim no mesmo nível de atuação dos profissionais que já foram 
imunizados pela primeira dose da vacina, cuidando de serviço essencial à comunidade, tudo a 
justificar que sejam incluídos na prioridade da vacinação com os outros trabalhadores já 
mencionados.  
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A afirmação que é feita acima encontra fundamento legal na norma do 
artigo 144 §10º da Constituição Federal, que afirma que a segurança viária é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, 
compreendendo, como enfatiza o inciso I, a fiscalização de trânsito, além de outras atividades 
previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. 

No mesmo sentido, a Lei Nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que instituiu o 
Sistema Único da Segurança Pública, inseriu dentre seus componentes o Agente de Trânsito, 
conforme consta dos termos do artigo 9º, § 1º, inciso XV. 

Convém lembrar que os Agentes de Mobilidade Urbana da EMDEC S/A, 
exercem funções e serviços essenciais e estão na linha de frente, desde o início da pandemia, em 
contato direto com cidadãos, expostos à contaminação de forma exponencial, 24 horas por dia, 7 
dias por semana.  

Como é do conhecimento desta Presidência, os Agentes de Trânsito da 
EMDEC S/A atuam diretamente nas ações de vacinação contra a Covid-19 e na vigilância das 
medidas de distanciamento físico, com contato direto e constante com o público. 

Assim, diante de tal realidade, que priorizou a vacinação do grupo de 
agentes de trabalhadores acima mencionado, na qual se encontram inseridos os Agentes de 
Mobilidade Urbana da EMDEC S/A, na qualidade de entidade sindical representante da categoria 
dos trabalhadores Agentes de Transito do Estado de São Paulo, vem esta entidade sindical requerer 
formalmente providências imediatas da EMDEC S/A no sentido de que seus Agentes de Trânsito 
passem a ser priorizados na vacinação contra a COVID-19, dando início esta empresa aos 
procedimentos necessários para o início da vacinação dos Agentes de Trânsito, designando data, 
hora e local para o início da vacinação, comunicando a este sindicato com antecedência as datas e 
locais para o início da vacinação, a fim de que esta entidade sindical tenha tempo hábil para 
promover a divulgação da informação entre toda a categoria de trabalhadores que irão ser 
alcançados pela vacinação. 

 

Atenciosamente. 

RENO ALE 
Presidente do SINDVIÁRIOS   

 


