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Requerimento n°14/2020 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Srs(a) Vereadores(a) 

0 Vereador que esta subscreve, vem, 
mui, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, para nos termos do 
Regimento Interno e demais disposições legais, requer à Mesa, ouvido o Plenário 
seja encaminhado a Excelentíssima Prefeita Municipal de Alfredo Marcondes-SP, a 
Senhora Elza Gracinda Costa Tumitan, requerimento para que preste informações 
de quais medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo 
COVID-19 (Novo Coronavirus), foram adotadas no âmbito da Administração 
Pública aos servidores públicos municipais e aos servidores municipais 
ppertencentes ao grupo de risco. 

Considerando que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da 
doença causada pelo novo coronavirus (COVID-19) constitui uma Emergência de 
Saúde Pública de Importância Internacional. E em lide março de 2020, a COVID-
19 foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde - OMS como uma 
pandemia; 

Considerando o disposto na Lei n° 
13.979 de 06 de fevereiro de 2020, e no Decreto Estadual n° 64.864, de 16 de 
março de 2020, que dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio 
pelo COVID-19 (Novo Coronavirus); 

Considerando que é dever da 
Administração Pública a garantia de integridade física e mental dos servidores de 
modo a garantir a preservação da vida, que é o maior bem do ser humano; 
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Considerando, que idosos na acepção legal do termo, por contar 
com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos); gestantes; e portadores de 
doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras 
afecções que deprimam o sistema imunológico, pertencem ao grupo de risco ao 
COVID-19 (Novo Coronavirus); 

Considerando que segundo o Ministério 
da Saúde, devem ser tomadas medidas que visam definir as formas de proteger e 
evitar o contágio a doença - COVID-19 (Novo Coronavirus) -, principalmente quem 
está no grupo de risco, ou seja, resguardar a parte da população mais suscetível 
aos casos graves; 

Diante disso é o presente requerimento 
para que a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Alfredo Marcondes 
preste as seguintes informações: 

Primeiro quais as medidas temporárias e 
emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavirus), já 
foram adotadas, para resguardar a integridade físicas dos servidores públicos 
municipais? 

Segundo se existem servidores ativos 
pertencentes ao grupo de risco, ou seja, (idosos na acepção legal do termo, por 
contar com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos); gestantes; e portadores 
de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras 
afecções que deprimam o sistema imunológico)? Em caso afirmativo, se houve o 
afastamento de servidores pertencentes ao grupo de risco? Em, caso positivo, 
quantos estão afastados? Houve retorno de algum servidor pertencente ao grupo 
de risco? Quais condições retornaram? E por que retornaram? Quais as 
providências foram tomadas para manter esses servidores em segurança? 

APROVADO NA SESSÃO 
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Vereador 
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Por tudo isso, faz-se necessário que o Município de 
Alfredo Marcondes, imediatamente, edite medidas temporárias e emergenciais de 
prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavirus), para todos os 
servidores públicos municipais, e, especialmente aos servidores pertencentes ao 
grupo de risco, seja garantindo o afastamento das atividades laborativas e mantido 
o pagamento da respectiva remuneração. 

Sem mais para o momento elevo meus 
protestos de estima e distintas considerações. 

Sala das Sessões, Plenário Adelino M.  Mathias,  18 de maio de 2020. 

Jose oberto Berti 
Verea or 

Presidente da Câmara 

Aristeu Maino Cabreira 
Vereador 
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