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Ofício GAB Nº 029/2020  

   Redenção do Gurguéia-PI, 10 de abril de 2020 

 

 

Exmo. Senhor  

Ver. Everaldo José Carvalho 

Presidente da Câmara Municipal  

Redenção do Gurguéia - PI 

 

REFERENTE – Decreto nº 11/2020    -     MENSAGEM 

 

 

Senhor Presidente, Demais Vereadores e Vereadoras, 

 

            Em face da crise mundial na Saúde Pública provocada pela proliferação do novo 

coronavirus, em que a Organização Mundial da Saúde - OMS, autoridades da saúde, 

governos de todas as esferas de poder e comunidade científica se uniram na luta para 

combater a pandemia declarada de importância internacional. 

 O Município de Redenção do Gurguéia-PI, no uso de suas atribuições, vem fazendo 

o possível para implementar medidas de prevenção e de enfrentamento à epidemia dentro 

da visão da OMS, Ministério da Saúde e Autoridades do nosso Estado, editando o decreto 

nº 08/2020 de 17 de março de 2020, que adota medidas de prevenção, em seguida o 

decreto nº 09/2020 de 20 de março de 2020, que amplia as recomendações e proibições, e 

por fim o decreto nº 10/2020, de 31 de março de 2020, que determina a suspensão de 

atividades comerciais, prestação de serviços, suspensão das aulas da rede municipal de 

ensino e declara estado de calamidade pública no Município de Redenção do Gurguéia-PI. 

 Nesta premissa, vimos solicitar dessa augusta casa, a aprovação do DECRETO Nº 

11/2020 que dispõe sobre declaração de estado de calamidade pública em todo o território 

do Município de Redenção do Gurguéia e dá outras providências, principalmente pelas 

razões seguintes:  

1- As medidas de enfrentamento ao coronavírus refletem diretamente na 

redução das principais receitas do município como o Imposto sobre Serviços (ISS), 

dificultando a manutenção de despesas como pagamento de pessoal e para as despesas 

na área da saúde, que devem aumentar.  
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2- Tanto a arrecadação própria, como as transferências constitucionais, 

deverá gerar uma “substancial” redução nas receitas do município, ainda não 

“completamente mensuráveis” nesse momento inicial de crise.  

 Como é de conhecimento dos nobres Parlamentares, temos tomado outras 

medidas alternativas para otimizar a atuação das equipes de saúde frente à prevenção, 

divulgação de notas e vídeos orientando toda a população de Redenção do Gurguéia-PI no 

tocante à correta prevenção orientada pelas autoridades da saúde, e continuaremos 

trabalhando diuturnamente com vistas a evitar no máximo a proliferação da pandemia 

COVID-19. 

 Ciente da aprovação deste justo pleito por parte de todos os membros dessa Casa 

renovo protestos de respeito e elevada consideração. 

 

  Atenciosamente, 

 

 

     ÂNGELO                         SANTOS 
 

 

 

 

 


