
REQUERIMENTO

Requer estudos por parte do poder
executivo quanto a possibilidade de
estabelecer, juntamente ao plano de
diretrizes para o enfrentamento ao
COVID-19, a medida "Volta Segura",
garantindo o retorno lento, gradual e
seguro das atividades econômicas da
nossa cidade.

Senhor Presidente

É inegável a gravidade do momento em que estamos passando, no que se refere ao 
COVID-19.

Entretanto, é inegável também as graves consequências econômicas que o isolamento 
horizontal está trazendo à nossa sociedade.

REQUEREMOS, pois, nos termos regimentais, que se encaminhe ofício ao excelentíssimo 
senhor Prefeito Municipal, solicitando a realização de estudos visando a possibilidade de 
estabelecer, juntamente ao plano de diretrizes para o enfrentamento ao COVID-19, a 
medida "Volta Segura", garantindo o retorno lento, gradual e seguro das atividades 
econômicas da nossa cidade.

Ciências: 1) FELÍCIO RAMUTH - Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS

Plenário "Mario Scholz", 16 de abril de 2020.

Ver. Robertinho da Padaria - CIDADANIA

COAUTORIA: Ver. Dilermando Dié de Alvarenga - PSDB, Ver. Marcão da Academia -
DEMOCRATAS, Ver. Juvenil Silvério - PSDB, Ver. Cyborg - CIDADANIA, Ver. Zé Luis -
PSD, Ver. Prof. Calasans Camargo - PSDB, Ver. Lino Bispo - PL, Ver. Sérgio
Camargo - PSDB, Ver. Dulce Rita - PSDB, Ver. José Dimas - PSDB, Ver. Roberto do
Eleven - PSDB, Ver. Maninho Cem por Cento - SOLIDARIEDADE, Ver. Valdir
Alvarenga - SOLIDARIEDADE, Ver. Flávia Carvalho - REPUBLICANOS, Ver. Walter 
Hayashi - PSC, Ver. Esdras Andrade - PODEMOS

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 3200360035003800350035003A005000
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