Câmara suspende atendimento
ao público e participação nas
Sessões
A
Câmara de Arujá determinou, a partir desta sexta-feira (20/3),
a suspensão, em
caráter temporário, do atendimento ao público no prédio do
Legislativo e da
participação dos munícipes nas Sessões Ordinárias.

As
medidas, que integram as ações de prevenção à propagação do
coronavírus, foram
oficializadas por meio do Ato da Mesa nº 624/2020, assinado
pelo presidente da
Câmara, Gabriel dos Santos (PSD), a Mesa Diretiva e demais
vereadores. No
último dia 16/3, Gabriel já havia adiantado algumas destas
decisões.

Também
fica especialmente proibida a entrada na Casa Legislativa de
pessoas com idade
igual ou superior a 60 anos, servidores ou não, e a realização
de quaisquer
eventos coletivos, incluindo, Sessões Solenes e reuniões de
lideranças e frentes
parlamentares.

O

atendimento à população pela Ouvidoria e pelos gabinetes dos
parlamentares será
feito por e-mail e por telefone, exclusivamente. “As medidas
são impopulares,
no entanto, necessárias. Precisamos todos atuar como agentes
de prevenção evitando
ao máximo a propagação do vírus e um colapso no sistema de
saúde”, explicou
Gabriel.

Sobre
as Sessões, o parlamentar pontuou: “Nós mudamos o horário para
incentivar e
promover a presença das pessoas aqui, no Plenário da Casa. Mas
agora com o
surgimento deste novo vírus e os riscos de contágio, a
orientação é que as
Sessões sejam acompanhadas pelo site da Câmara ou pelo canal
oficial no YouTube.
”

A
possibilidade de trabalho em sistema de home office foi
estendida a
funcionários portadores de doenças respiratórias crônicas ou
que reduzam a
imunidade, desde que devidamente comprovadas por atestado
médico. A dispensa já
havia sido liberada para servidores com idade acima de 60 anos
por integrarem o
grupo de risco.

Prevenção

Foram reforçadas as orientações aos funcionários do
Legislativo, no que diz respeito às medidas de higiene e à
restrição a cumprimentos, como aperto de mãos e abraços.
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