
 
INDICAÇÃO N.º 052/2023 

 
AUTORIA: VEREADOR JOÃO BATISTA DE ARAÚJO E SILVA – bancada do PL e 

Bancada dos REPUBLICANOS. 

                                                                            
Indica ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Sr. 
Claudinei Singolano, com cópia ao Secretário Municipal 
de Administração, Sr. Hugo Borges de Oliveira Lemos, 
mostrando a necessidade de mandar um Projeto de Lei 
para esta Casa, criando vagas no lotacionograma/plano 
cargos e carreiras do município para função/cargo de 
Técnico de Segurança do Trabalho, e em após a feitura 
do certame constitucional para contratação deste 
profissional.  

 
Com fundamento no que determina o Regimento 

Interno desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, 
que seja encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo Sr. 
Prefeito Municipal, Sr. Claudinei Singolano, com cópia ao Secretário 
Municipal de Administração, Sr. Hugo Borges de Oliveira Borges, 
mostrando a necessidade de mandar um Projeto de Lei para esta Casa, 
criando vagas no lotacionograma/plano cargos e carreiras do município 
para função/cargo de Técnico de Segurança do Trabalho, e em após a 
feitura do certame constitucional para contratação deste profissional.  
 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 
(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças –MT, 27 de 
março de 2023. 
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J U S T I F I C A T I V A 

 

Técnico em segurança do trabalho é o profissional que tem 
a função de garantir a segurança do trabalho através da adoção de 
medidas com o objetivo de minimizar os acidentes de trabalho, doenças 
ocupacionais, bem como proteger a integridade física e psíquica dos 
trabalhadores durante a atividade laboral. 

Os profissionais que se encarregam da segurança e da 
saúde ocupacional se dedicam a melhorar as condições do ambiente de 
trabalho, para que os empregados exerçam suas funções de modo seguro. 
Na prática, isso envolve muitas atividades. As atribuições desse profissional 
incluem: emitir pareceres técnicos sobre riscos no ambiente e orientar 
ações adequadas; orientar e motivar os trabalhadores para eliminar ou 
neutralizar os riscos de suas funções, incluindo o uso de equipamentos de 
proteção individual (EPIs); analisar os processos laborais para identificar 
possibilidades de acidentes e sugerir medidas preventivas; conduzir 
treinamentos de prevenção de acidentes, avaliar resultados e estabelecer 
procedimentos a serem adotados; adotar recursos pedagógicos, como 
palestras, reuniões e campanhas de conscientização, com o intuito de 
divulgar as normas de segurança e de higiene no trabalho; inspecionar o 
ambiente de trabalho e os equipamentos de proteção; conhecer a 
legislação vigente sobre segurança no trabalho e conscientizar empregados 
e empregadores sobre seus direitos e deveres; cuidar da preservação do 
meio ambiente, orientando sobre o tratamento e a destinação de resíduos 
tóxicos; analisar dados estatísticos sobre acidentes de trabalho e traçar 
estratégias para evitá-los; orientar empregados e empregadores sobre 
ambientes insalubres, espaços confinados, riscos de incêndio, de explosão 
ou qualquer outra situação que possa provocar acidentes e danos à saúde. 

Diante do exposto, nessa ênfase solicito o apoio dos nobres 
edis para a aprovação da presente matéria. 
 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira (Pitucha), 
Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças – MT, em 27 de março de 
2023.  
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