
REQUERIMENTO 
 
 

Solicita informações ao Instituto da
Previdência do Servidor Municipal de São
José dos Campos solicitando informações
sobre  os  se rv ido res  mun ic ipa is ,
e s t a g i á r i o s ,  t r a b a l h a d o r e s  d a s
terceirizadas e conveniadas em todas
unidades de saúde quanto aos infectados
pelo Corona Vírus COVID 19 e os
atendimentos efetuados presencialmente
nesta Autarquia.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

Requer nos termos regimentais que seja enviado oficio a Instituto da Previdência do
Servidor Municipal de São José dos Campos solicitando informações sobre os servidores
municipais, estagiários, trabalhadores das terceirizadas e conveniadas em todas unidades
de saúde quanto aos infectados pelo Corona Vírus COVID 19.
 
 
 
Tais informações deverão conter: 1) a relação de todos os servidores públicos, estagiários,
trabalhadores das terceirizadas, conveniadas e bolsistas de frente do programa Pró
Trabalho vinculados ao Instituto da Previdência do Servidor Municipal afastados ou não com
diagnóstico de COVID-19 já confirmado ou com suspeita, inclusive os substituídos e ou
remanejados para outros locais; 2) comprovação de que os profissionais foram submetidos a
teste, como preconizado pelo Ministério da Saúde, ou cronograma de realização, bem como
se os custos para realização do teste ficou sob responsabilidade da Autarquia ou a cargo do
servidor ou servidora; 3) relação de todos munícipes, aposentados, pensionistas atendidos
nos últimos trinta dias na unidade referidas onde ocorreu a confirmação de agentes
infectados, 4) quais as medidas de monitoramento e acompanhamento de possíveis
suspeitas de contaminação;5) relação de entrega de Equipamentos de Proteção Individual -
EPI's com contra recido dos servidores conforme normas de proteção emitido pelo Ministério
da Saúde; 6) Dentre as informações detalhar especificamente porque tão somente a
aquisição das mascáras ocorreu em quantidade limitada de 322 máscaras de tecido duplo,
para o Instituto de Previdência do Servidor Municipal – IPSM de São José dos Campos –
SP,  tão somente em 18 de maio de 2020, conforme descrito expediente - SIGED nº
273/IPSM/2020, publicado no Boletim do Municipio nº 2620 de 22 de maio de 2020, sendo
que a obrigatoriedade do uso das máscaras tornou-se obrigatório a partir do Decreto
Municipal nº 18.513/2020 publicado em 06 de maio de 2020; 7) Quais as medidas para
atendimento virtual aos aposentados, pensionistas classificados como grupo de risco ou
acima de 60 anos, evitando-se a presença destes na unidade do Instituto?
 
 
Ciências: 1) GLÁUCIO LAMARCA ROCHA - Superintendente IPSM - INSTITUTO DE
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PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, 2) DR. FERNANDO ALVAREZ BELAZ -
Promotor de Justiça 06ª PROMOTORIA PÚBLICA - 1ª VARA CÍVEL, 3) DRA. ANA FARIAS
HIRANO - Coordenadora Ministério Público do Trabalho - PTM - São José dos Campos, 4)
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - Diretor-Presidente CRESSEM, 5) BENEDITO SÉRGIO
TEIXEIRA - Presidente ASSEM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 6) RITA
DE CÁSSIA SANTOS CORREA - Presidente AFAPEM - ASSOCIAÇÃO FUNC.
APOSENTADOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS, 7) Diretores SINDSERV - SINDICATO
DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SJCAMPOS, 8)
JORNALISTA GUILHERMO CODAZZI - Editor Chefe Jornal OVALE, 9) JORNALISTA
ANDRESSA LORENZETTI - Editora Chefe Meon Comunicação LTDA, 10) TEREZINHA DE
ALMEIDA - Gerente de Jornalismo TV VANGUARDA PAULISTA - REDE GLOBO, 11)
JORGE SIGUEO KUNIZAKI - Presidente GESTO - GRUPO ESTÍMULO E SOLIDAR. TRAT.
ONCOLÓGICO
 

 
Plenário "Mario Scholz", 26 de maio de 2020.

 
 
 

Ver. Amélia Naomi - PT
 
 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o 
identificador 3200360036003900380030003A005000


		2020-05-26T17:04:44-0300




