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INDICAÇÃO 032/2021  

De 15/03/2021 

 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

realizar um estudo o mais breve possível, visando 

oferecer uma digna remuneração, concedendo assim o 

pagamento de gratificação salarial aos servidores mu-

nicipais que atuam na linha de frente ao combate a 

pandemia do coronavírus (Covid19).    

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

Há necessidade de valorização dos funcionários do 

setor da Saúde, nesses períodos tão sombrios de Pandemia 

(Covid19), onde o risco de contaminação pelos profis-

sionais da área são muito alto; 

Muitos profissionais principalmente aos médicos, 

enfermeiros, motoristas e zeladores, recebem um salário 

muito aquém do merecido pela atividade de risco que 

exercem; 

Muitos têm que trabalhar atentos até mesmo nas 

prescrições medicas, pois muitas vezes são obrigados a 

rever receitas devido a erros médicos que podem até levar 

pacientes a óbito; 
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Há falta de profissionais e a carga emocional e o 

grande stress por que vem passando os mesmos; 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, vereador, investido em 

suas atribuições conferidas por Lei, INDICA Oficializar 

ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL e a Senhora VERA 

LÚCIA BERGAMIM CASTERETE, fazendo-o sentir a necessidade 

de um estudo o mais breve possível visando oferecer uma 

digna remuneração, concedendo assim o pagamento de 

gratificação salarial aos servidores municipais que 

atuam na linha de frente ao combate a pandemia do co-

ronavírus (Covid19), principalmente aos médicos, en-

fermeiros, motoristas e zeladores, que recebem um salário 

muito aquém do merecido pela atividade de risco que 

exercem.  

Tal medida se faz necessário, objetivando reconhecer 

o trabalho dos servidores, por meio do incentivo fi-

nanceiro, reconhecendo assim a importância desses 

profissionais que estão cuidando dos pacientes e estão 

expondo e colocando a sua vida em risco e merecendo 

portanto o nosso respeito consideração.  

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 15 de 

Março de 2021.  
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