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REQUERIMENTO Nº 0027-2020 
 
Henrique Ezequiel Ribeiro Neto, Vanderley Fermino Mendes, José Clarisvaldo 
Santos, Leandro José de Jesus, Gerson de Camargo, Vereadores desta Casa de Leis, 
no uso de suas atribuições legais, observadas as normas regimentais, Requerem ao 
Exmo. Sr. Prefeito Ary Antonio Despezzio Cintra, no sentido de viabilizar a 
possibilidade de criar uma gratificação aos profissionais de saúde, Zeladores e aos 
que fazem a limpeza das ruas, referente a pandemia do COVID 19. 

JUSTIFICATIVA 

 A medida ora requerida está revestida do necessário interesse público, bem 
como indispensável instrumento para o exercício do mandato parlamentar, haja vista 
que será um incentivo financeiro para os servidores que atuam (e atuarão) no 
combate aos efeitos da disseminação do coronavírus (COVID-19) em nosso município, 
e aqueles que trabalham incansavelmente na limpeza e de ruas e praças.  

Ressaltamos que, os profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, técnicos, 
auxiliares) e todos esses servidores terão uma dura e estressante jornada pela frente, 
nesse sentido, nada mais justo de que possamos melhorar a condição desses 
profissionais. 

Ante o exposto, contamos com os bons préstimos do Excelentíssimo Prefeito 
no pronto atendimento da presente propositura. 

São Lourenço da Serra, 08 de abril de 2020. 
 
 

_________________________________ 
Henrique Ezequiel Ribeiro Neto 

Vereador 
 

_________________________________ 
Vanderley Fermino Mendes 

                                                    Vereador 
 

_________________________________ 
Leandro José de Jesus 

Vereador 
 

_________________________________ 
Gerson de Camargo 

Vereador 
 

___________________________________ 
José Clarisvaldo Santos 

Vereador 

http://www.cmsls.sp.gov.br/
mailto:adm1@cmsls.sp.gov.br


 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Praça 10 de agosto, 40 – Centro – São Lourenço da Serra – S.P – Cep: 06890-

000 

Fone: (11) 4686-1461  - Fax: (11) 4686-3726 

Site: http://www.cmsls.sp.gov.br – E-mail: adm1@cmsls.sp.gov.br 

 

 

http://www.cmsls.sp.gov.br/
mailto:adm1@cmsls.sp.gov.br

