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Requerente: Vereador GUILHERME MARQUES PUGtIESE
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: Requer informações sobre vigência ou não dos Decretos Municipais n.e 6.9t6/2O2O e
6.918/2020, que suspenderam o deferimento de férias, o início do gozo das férias até então já
deferidas aos profissionais da saúde, bem como vedou a concessão de faltas abonadas aos
servidores lotados na Secretaria de Saúde, Almoxarifado e Guarda Municipal, em razão da
pandemia de COVID-19. Requer informações também de como estão sendo concebidas ou não
esses direitos e se há alguma previsão de retorno nesses benefícios.

JUSTIFICATIVA

Munícipes procuraram por este signatário, em razão do grande número de decretos

publicados, desde o início da pandemia, buscando orientação sobre a validade dos Decretos
Municipais n.e 6.9L6/2020 e 6.918/2020, que suspenderam o deferimento de férias, o início do
gozo das férias até então já deferidas aos profissionais da saúde, bem como vedou a concessão

de faltas abonadas aos servidores lotados na Secretaria de Saúde, Almoxarifado e Guarda
Municipal, em razão da pandemia de COVID-19.
Assim, cabendo ao vereador exercer a fiscalização da Administração Municipal, é

que o vereador

GUILHERME MARQUES PUGLIESE pretende buscar informações e

esclarecimentos do Poder Executivo a respeito do assunto.
Do exposto, o vereador GUILHERME MARqUES PUGLIESE, no uso de suas atribuições
legais, REQUER, com fundamento no art. L42, 5 3e, X, do Regimento lnterno, seja oficiado à Sua
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Excelência Sr. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe a este Legislativo, através dos

setores competentes da Administração Municipal, informações sobre a validade dos Decretos
Municipais

n.e

6.9t6/2O2O e 6.918/2020, que suspenderam o deferimento de férias, o início

do gozo das férias até então já deferidas aos profissionais da saúde, bem como a vedação da
concessão de faltas abonadas aos servidores lotados na Secretaria de Saúde, Almoxarifado e
Guarda Municipal, em razão da pandemia de COVID-19. Requer informações também de como

estão.sendo concebidas ou não esses direitos e se há alguma previsão de retorno nesses
benefícios.

Sala das Sessöes

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas".
Andradina/SP, L9 de abril
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