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                       Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 

 
O Vereador que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da Casa, 

ouvindo o Plenário, INDICA as Suas Excelências o Senhor Ataíl Marques do Amaral, Prefeito 
Municipal, com copia ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Senhor Ney Rondon 
Marques, a necessidade de viabilizar aquisição de uniformes e equipamentos de proteção para 
os servidores públicos garis, coveiros e demais funcionários que trabalham no caminhão 
coletor de lixos e nos cemitérios, atuando ativamente para limpeza urbana das vias públicas 
de Poconé – MT. 
 

Há uma necessidade do Poder Público Municipal em oferecer a estes garis e 
coveiros que são fundamentais ao equilíbrio, conservação e preservação do ambiente público. 
Para a realização do trabalho, estes ficam constantemente expostos a riscos, pois, trabalham 
em contato direto com materiais contaminantes cortantes e diversos outros tipos de lixos tem 
contato direto com os trabalhadores, podem prejudicar sua saúde e integridade física. Por 
conta desses riscos é de extrema necessidade que estes trabalhadores utilizem equipamentos 
de proteção individual durante a execução de suas tarefas tais como; luva de proteçao, botina 
de segurança, mascaras de proteção, protetor solar e uniforme para a identificação do 
trabalhador. Acredito que para estes servidores desempenharem suas funções protegida dos 
males que podem ser causado a eles pela própria natureza de seu trabalho, é de extrema 
importância a aquisição destes materiais que além de padronizar os funcionários irão 
proteger a saúde dos mesmos.  

 Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 06 de Abril de 2018. 

Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, do MDB. 

 


