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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Institui no calendário oficial do Município de Carazinho as
comemorações ao movimento para a prevenção de acidentes de trabalho no
Brasil.

Art 1º - Fica instituído no calendário oficial do Município de Carazinho as comemorações ao
movimento para a prevenção de acidentes de trabalho no Brasil, "ABRIL VERDE".

Art 2º - Fica estabelecido o mês de abril de cada ano para a realização das festividades bem como
toda e qualquer campanha institucional de prevenção de acidentes de trabalho.

Art. 3º - Preferencialmente, conforme CAPÍTULO VIII, ART. 90,  do Regimento interno da Câmara
Municipal de Carazinho, o espaço da tribuna livre neste referido mês, será para alusões ao tema
"Prevenção de acidentes e saúde do Trabalho no Brasil".

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de  sua publicação.

JUSTIFICATIVA:

Cerca de 270 milhões de trabalhadores são vítimas de acidentes de trabalho anualmente em todo o
mundo, quarto lugar no ranking mundial, o Brasil é hoje o país onde a cada 48 segundos acontece
um acidente de trabalho e a cada 3h38 um trabalhador perde a vida pela falta de uma cultura de
prevenção à saúde e à segurança do trabalho.
Com foco em chamar a atenção dos trabalhadores para o problema no país, surgiu o movimento
abril verde para reforçar as medidas de segurança. O mês foi escolhido por conta das datas 7 e 28
de abril, quando são lembrados o Dia Mundial da Saúde e o Dia Mundial da Segurança e da Saúde
no Trabalho. No dia 28 de abril, também é lembrado o dia nacional em memórias das vítimas de
acidentes e doenças do trabalho, por causa da morte de 78 trabalhadores em uma mina
norte-americana em 1969.

"com informações da Agência Brasil e Ministério Público do Trabalho"
Sala Antônio Libório Bervian, em 23/04/2018.

Ivomar Tomate de Andrade - PTB
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