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Estado de São Paulo 

Indicação N. 28/2022 

ASSUNTO: criação de benefício de tratamento saúde para o servidor 

público municipal. 

Autor: Edeuvan Macedo Leite. 

Destinatário: Prefeitura de Guzolândia. 

Indico à Excelentíssima Mesa Diretora, que seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o que segue: 

O Vereador que esta subscreve, indica ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito que analise a possibilidade de criar um AUXÍLIO-

TRATAMENTO-SAÚDE para os servidores públicos municipais. 

JUSTIFICATIVA: 

Senhor Prefeito, tenho tomado ciência de situações injustas e 

tristes que têm acometido alguns dos servidores públicos da Prefeitura 

no que tange ao afastamento por motivo de doença que deixam de 

receber o auxílio-alimentação. 

Sei que o não pagamento do auxílio-alimentação não decorreu 

da vontade de Vossa Excelência, mas sim de decisão judicial e, por isso, 

tenho certeza que não deixará de atender minha indicação caso não haja 

problemas com a lei de responsabilidade fiscal. 

Dessa forma, Senhor Prefeito, sugiro a criação do uxíIio-

tratamento-saúde para ser pago àqueles servidores que estiverem 

afastados para tratamento da própria saúde. 
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Quem já passou ou tem algum familiar acometido por doenças 

e impossibilitado de trabalhar sabe bem o quão difícil é custear um 

tratamento de saúde, ainda que haja a assistência do SUS, há gastos 

com remédios e outros itens indispensáveis que por muitas vezes o 

Estado não consegue suprir. Nesse período a pessoa precisa ainda mais 

de recursos financeiros e não é justo e humano deixá-los desamparados. 

Tendo a certeza que Nosso Prefeito se sensibilizará, mais uma 

vez, e atenderá essa indicação, antecipo meus agradecimentos. 

Atenciosamente, 

Edeuvan Macedo Leite 

Plenário Vereador Gregório José do Prado, 

Guzolândia, 08 de abril de 2022. 


