
 
 

  

 

 

Indicação nº 00/2020 

 

Exmo. Sr.  Antonio Dias André 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

 

O vereador que a este subscreve, requer, muito respeitosamente, a Vossa Excelência, 

que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 

a Seguinte INDICAÇÃO: 

 

 Considerando o Decreto Municipal nº. 4.755, de 18 de março 

de 2020 que decretou estado de emergência no Município de Orleans adotando 

medidas para o enfrentamento e combate aCOVID-19; 

Considerando o Decreto nº. 4.843, de 20 de julho de 2020 que 

regulamenta a Lei nº. 173 de 27 de maio de 2020 que estabelece o Programa 

Federativo de Enfrentamento a COVID-19 no âmbito do Município de Orleans; 

Considerando todo o empenho dos profissionais da área de 

saúde, vigilância sanitária e epidemiológica, assim como da limpeza urbana que 

arriscam suas vidas e a vida de seus familiares para proteger as nossas e, que neste 

momento em que estamos vivendo, estão na linha de frente do combate a Covid -19. 

 

 



 
 

 

 

Senhores Vereadores: 

 

O vereador abaixo relacionado, da bancada do PSD, vem através do presente, 

nos termos do Artigo 103 do Regimento Interno desta Casa, apresentar a seguinte 

indicação para apreciação e aprovação em Plenário: 

 

Que o Executivo, por meio de Projeto de Lei, e com recursos do Município, 

conceda adicional de insalubridade em grau máximo (40%) aos profissionais de 

serviços essenciais (saúde, vigilância sanitária e epidemiológica e limpeza urbana) ao 

combate à pandemia, que estiverem trabalhando diretamente no enfrentamento e 

combate a Covid19, pelo período que perdurar a necessidade de atuação destes 

profissionais no combate ao vírus. 

Solicito também que seja garantido o Vale Alimentação para os 

servidores afastados do trabalho (com atestado médico) por doenças 

decorrentes da COVID-19. 

 

Certo de sua costumeira atenção, reiteramos os protestos da 

mais alta estima e consideração. 

 

Orleans, 31 de julho de 2020 

 

_______________________________ 

LUCAS CANEVER LIBRELATO 

VEREADOR PSD 


