Câmara Municipal de Marília
ESTADO DE SÃO PAULO

P/N:

Requerimento n° 2292-2021 do Vereador Luiz Eduardo Nardi
Assunto – Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso, informar a esta Casa se há
possibilidade de se instituir a contagem de tempo em dobro durante a pandemia do
Coronavírus aos profissionais da área da saúde que estiverem atuando no combate à
pandemia de Covid-19. Ressaltamos que os profissionais merecem ser beneficiados, uma
vez, atuarem em contato permanente com a população, sob constante risco de vida e são
os mais suscetíveis ao estresse do trabalho sob condições adversas. É necessário que
possamos compensar esses valorosos servidores de alguma forma, e essa é uma forma
de reconhecimento.
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Marília
Considerando que, inúmeras categorias profissionais de nosso município,
tais como motoristas-socorristas, equipe do SAMU, enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem, médicos, etc., lutaram e ainda lutam na linha de frente do combate à Covid19;
Considerando que é necessário "buscar uma forma de compensar aqueles
heróis que estão, hoje, sacrificando a própria vida para permitir que a nossa sociedade
ultrapasse este momento difícil";
Considerando que o tempo em dobro seria um benefício obrigatoriamente
aplicável a todas as formas de concessões, tais como anuênios, licenças-prêmio, sextaparte;
Considerando que, esta iniciativa seria apenas pequena providência no
intuito de fazer com que o Estado mostre a importância que dá ao trabalho e à abnegação
desses profissionais, sem os quais não teríamos como atravessar este período
pandêmico;
R E Q U E I R O, na forma regimental, após ouvido o Colendo Plenário,
seja encaminhado ofício solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso, informar a esta
Casa se há possibilidade de se instituir a contagem de tempo em dobro durante a
pandemia do Coronavírus aos profissionais da área da saúde que estiverem atuando no
combate à pandemia de Covid-19. Ressaltamos que os profissionais merecem ser
beneficiados, uma vez, atuarem em contato permanente com a população, sob constante
risco de vida e são os mais suscetíveis ao estresse do trabalho sob condições adversas.
É necessário que possamos compensar esses valorosos servidores de alguma forma, e
essa é uma forma de reconhecimento.
S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.
Luiz Eduardo Nardi
Vereador - PODE

