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INDICAÇÃO Nº. 024/2020 

 

 

Fundamentado no Regimento Interno dessa Egrégia Corte Legislativa, 

submeto à apreciação dos senhores Vereadores a presente Indicação: 

 

A bancada de vereadores do Partido Socialista Brasileiro /PSB, abaixo 

assinado, noticia ao Plenário e encaminha cópia da presente Indicação ao Governo 

Municipal e à Secretaria Municipal de Finanças, sugerindo o que segue:  

 

1. Pagamento de 40% de insalubridade a todos os funcionários dos 

serviços essenciais, exemplo: saúde, limpeza pública, agente de 

transito; 

2.  Distribuição de Kits de segurança para todos os profissionais que 

atuam no combate ao covid-19; 

3. Criação de uma comissão de combate à corona vírus, dando boletim 

informativo diariamente das ações e monitoramento; 

4. Distribuição da merenda escolar para os pais dos alunos da rede 

pública municipal; 

5. Contratação de uma infectologista; 

6. Desinfecção das ambulâncias após cada ocorrência; 

7. Marcação de exames para gestante e casos de urgências; 

8. Montagem de dois leitos na sala de estabilização; 

9. Isentar Alvará e IPTU aos comerciantes e taxistas; 

10. Regulamentar normas de prevenção e segurança nos comércios que 

prestam serviços essenciais; 

11. Disponibilizar serviços odontológicos sob regime de urgência; 

12. Disponibilização de carro fumacê e campanha de prevenção para 

combater a dengue, chikungunya e a Zica vírus; 

13. Apresentar, pormenorizadamente, todos os valores recebidos e 

efetivamente gastos por conta do coronavírus - Covid-19; 

14.  Enviar a esta Casa Legislativa relatório de todas as ações realizadas 

por conta dos Decretos Municipais 033/2020 e 045/2020, sobretudo 
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às barreiras instaladas nas entradas do Município anunciadas pelo 

Poder Executivo; 

15. Enviar a esta Casa Legislativa o Plano de Contingenciamento 

elaborado pelo Município e quais metas foram efetivamente 

atingidas; 

16. Enviar a esta Casa Legislativa a relação de todos os servidores que 

atuam direta e indiretamente no enfrentamento ao Covid-19, bem 

como aqueles que atuaram na barreira sanitária anunciado pelo 

Município. 

 

Justificativa: 

 

Em Plenário. 

 

Sala das Sessões, 14 de abril de 2020. 

 

 
Alexandre Almeida Dias/PSB 

Presidente  

 

 

José Raimundo de Jesus Souza/PSB 

Vice-Presidente 
 

 

Edson de Jesus Reis Santos/ PSB 

Primeiro Secretário 
 

 

 

Josefa Délia Félix dos Reis/ PSB 

Vereadora  
 

 

Pedro de Jesus Santos/PSB 

Vereadora 
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