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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 31/2020 
 

Rafael Auler, Vereador do MDB, vem encaminhar a esta Casa Legislativa, conforme 

previsto no artigo 166 do Regimento Interno desta casa, PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS ao 

Poder Executivo Municipal para que providencie o retorno de todos os servidores da 

Municipalidade aos seus postos de trabalho em período integral, visto que o mesmo já 

ocorre com os servidores da área da saúde e da educação, cuja atividade é muito mais 

complexa e propensa a infortúnios, devido ao atual estágio da pandemia do Coronavírus. 

 

Acreditamos terem sido tomadas todas as providências necessárias e, ressaltamos, 

de maneira correta, quando da chegada e crescente aumento dos casos de Covid-19, por 

parte da Municipalidade, visando a integridade de seus servidores e impedindo a 

propagação do contágio. Contudo, o atual estágio e as constantes diminuições de restrições 

impostas pela área de saúde a nível estadual possibilitam que os servidores possam voltar a 

laborar dentro do período integral, algo que já está ocorrendo com os servidores da saúde e 

da educação. 

 

A realização de trabalho remoto foi de extrema valia nos últimos meses, mas com as 

atividades voltando a normalidade, necessário se faz com que estes servidores estejam 

próximos dos contribuintes, para que estes possam ser atendidos de maneira rápida e 

objetiva, sempre utilizando-se, evidentemente dos protocolos de higienização e limpeza. 

Além disso, o revezamento realizado na necessidade do trabalho remoto acarretou em 

acúmulo de trabalho, sendo necessário agora a retomada destes, bem como a resolução do 

que há represado para o correto atendimento das necessidades de nossa comunidade. 

 

Nestes termos, peço deferimento. 

 

Feliz, 26 de outubro de 2020. 

 
 

Rafael Auler 
Vereador do MDB 

 
 


