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GUTLHERME MARQUES pUGUESE

Requerido: Prefeito Municipol de Androdino

Assunlo: lnformor se hó estudos e plonejomento que vise o inclusõo
funcionórios do OAB/SP - Subseçõo de Androdinq, como grupo prioritório, no
componho de vocinoçõo contro o COVID-.l9.

o) Existe previsõo poro

o

inclusõo
componho de vocinoçõo?

b)

Existe perspectivo

do grupo supromencionodo

no

de doto?
EXPEDIENTE
Sala das

JUSTIFICATIVA

tári

Represeniontes

do OAB/SP

Subseçõo

de

Androdino

procurorom por este signotÓrio buscondo informoções sobre o inclusõo dos
funcionórios, no componho de vocinoçöo contro o COVID-.l9, umo vez que se

troto de serviço essenciol no gorontio do ocesso ò Justiço, gorontindo o
preservoçõo de direitos fundomentois do sociedode, mesmo em estodo de
colomidode público.
Vislumbro-se que os funcionórios

do OAB/SP -

Subseçõo de

Androdino cumprem popel fundomentol em nosso município e estõo em linho

de frente de nosso sociedode, umo vez que os mesmos söo responsóveis por
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operocionor o convênio entre Procurodorio Gerol do Estodo (pGE/Sp) e Ordem
dos Advogodos do Brosil (OAB/SP), fozendo otendimento oo público de todo
o

comorco locol, que compreende os municípios de Androdino,

Costilho,

Murutingo do Sul e Novo lndependêncio, intermediondo o direito fundomentol
de ocesso ò Justiço.

Assim, cobendo

oo

vereodor exercer

o

fiscolizoçöo do

Administroçöo Municipol, é que o vereodor GUILHERME MARQUES puGUEsE
pretende buscor informoções e esclorecimentos do Poder Executivo
o respeito
do ossunto.
DO EXPOSIO, O VETEOdOT GUITHERME MARQUES PUGLIESE, NO

de suos otribuições legois,

REeuER,

USO

com fundomento no ort. 142, S 3o, X, do

Regimento lnterno, sejo oficiodo

ò Suo Excelêncio Sr. prefeito Municipol de
Androdino, poro que informe o este Legislotivo, otrovés dos setores
competentes do Administroçöo Municipol, sobre o inclusõo dos funcionórios
do oAB/SP - Subseçõo de Androdino, no componho de vocinoçöo contro o
COVID-I9, umo vez que se troto de serviço essenciol no gorontio do ocesso ò
Justiço, gorontindo o preservoçÕo de direitos fundomentois do sociedode,
mesmo em esfodo de colomidode público.

Solo dos Sessões
"Ver. Monoel Teíxeiro de Freitos"

Andro

/SP,

l0 de junh o de

û

2021
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