
 

 

     CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 
 
 
Paulo Frontin, 15 de Abril de 2021.  

 

INDICAÇÃO nº  033/2021 

 

 

 

Os Vereadores que esta subscrevem: 

Indicam para que o Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal Jamil Pech conceda abono 
pecuniário para os funcionários da Saúde de linha de frente no combate ao Covid-19, como 
Médicos, Enfermeiro Padrão, Técnicos de Enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde, 
Agente de Endemias, Vigilância Sanitária e Motoristas. No respectivo abono não se incluirá 
pessoal lotado no serviço administrativo. As equipes criadas permanecerão recebendo o 
pagamento desse abono enquanto não houver a vacinação de pelo menos 90% da população.   

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Os profissionais de saúde envolvidos no combate a pandemia do Covid-19 estão 
expostos a um risco muito alto de contaminação no desenvolvimento de seus trabalhos, apesar 
de terem sido vacinados com a primeira dose e alguns também com a segunda dose, o que 
não afasta o risco em virtude de que ocorreram novas cepas do Covid-19.  

Assim, é justo que esses profissionais recebam uma compensação enquanto durar a 
fase mais difícil que é justamente a que estamos vivendo, seja por falta de equipamentos ou 
mesmo leitos de UTI para tratar os pacientes, seja pela falta de insumos e até mesmo vacina 
que está num ritmo lento em virtude de vários fatores, desde de operacionais até de produção 
de vacinas e insumos. 

Vimos que na última quinzena o número de infectados diminuiu sensivelmente graças 
ao trabalho desses profissionais que foram a campo identificando os focos, realizando 
testagem, isolamento, acompanhamento, encaminhamento dos casos mais graves e 
fiscalização de ações como restrições de horário para funcionamento das empresas e 
capacidade de público, proibição de reuniões, distanciamento social, uso de álcool gel em 
ambientes de acesso ao público, dentre outras medidas.    

Caso Vossa Senhoria opte por implantar o abono, rogamos que o valor seja num 
patamar digno ao profissional de saúde, e que isso não seja visto como despesa, mas um 
estímulo para que possam esses profissionais se sentirem também valorizados no quesito 
financeiro.  
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Assim, contamos com a boa intenção do Chefe do Poder Executivo para análise, 
aprovação e implantação do benefício, bem como contamos com todos os Nobres Edis para 
aprovação dessa indicação, que nada mais é do que a valorização do nosso profissional de 
saúde.    

 

 

 

MARTIM MARQUES BONFIM - Vereador 

Presidente da Câmara Municipal de Paulo Frontin/PR 

 

 

Vereador - CRISPIM VIANA DE MOURA 

 

 

Vereadora – ANDREA SORAYA BLASKIEVCZ 
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