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ENDEREÇO
Câmara Municipal de Bálsamo
Rua São Paulo, 740 – JD São Domingos
Bálsamo/SP
CEP: 15140-000

RESUMO DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA
02/06/2020 ÀS 20H

VEREADORES PRESENTES: -----------------------------------------------------------------------------Ailton José Bereta, Bruno César Xavier de Carvalho, João Manoel Fonte, João Pedro
Pereira, José Carlos Rossan, José Haroldo Magalhães Lourenço, Paulo Roberto
Silingardi, Paulo Sérgio Zaniboni e Roberto Carlos Perpétuo Perez
VEREADORES AUSENTES: -------------------------------------------------------------------------------nenhuma ausência
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do executivo:
Projeto de Lei nº 20/2020: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial destinado a suplementar dotação orçamentária do exercício corrente.
De autoria do legislativo:
Requerimento nº 03/2020: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães
Lourenço, que requer que o Diretor Municipal de Saúde, Dr. Manuel José Luiz da Silva,
seja convocado para prestar esclarecimentos acerca das medidas de prevenção ao
COVID-19 no município;
Indicação nº 28/2020: de autoria do vereador João Manoel Fonte, sugere a
concessão de abono aos servidores públicos do município por seis dias durante o ano,
considerando que é uma prática concedida pelo Estado e em vários municípios;
Indicação nº 29/2020: de autoria do vereador João Manoel Fonte, sugere a
implantação de Plano de Carreira aos servidores públicos do município, com
escalonamento de cargos e salários, além de se exigir capacitação técnica aos servidores
que venham a ocupar cargos em comissão;
Indicação nº 30/2020: de autoria do vereador João Manoel Fonte, sugere a
atualização do Plano de Carreira do Magistério Municipal, observadas as diretrizes da
educação aprovadas nos últimos anos;
Indicação nº 31/2020: de autoria do vereador João Manoel Fonte, sugere o
pagamento de cartão-alimentação aos estagiários, observando a proporcionalidade das
horas trabalhadas;
Indicação nº 32/2020: de autoria do vereador João Manoel Fonte, sugere que o
Executivo entre em contato com a empresa Expresso Itamarati, solicitando que seja
aumentado o número de carros nos horários em que a empresa atua, de modo a reduzir a
quantidade de passageiros dentro dos transportes públicos, medida necessária em razão
do período de pandemia;

Indicação nº 33/2020: de autoria do vereador Ailton José Bereta, sugere ao executivo
que conceda alguma espécie de bonificação - prêmio ou gratificação, aos profissionais da
saúde envolvidos nas medidas de prevenção e combate ao COVID-19, tendo em vista a
dedicação extra exigida desses profissionais, além da exposição maior ao risco de
contaminação. Essa bonificação deve retroagir ao início da pandemia, sendo paga até o
encerramento desse período de exceção;
Indicação nº 34/2020: de autoria do vereador Ailton José Bereta, sugere ao executivo
que estude a possibilidade de conceder um aumento real na remuneração dos
profissionais da saúde, tendo em vista que em uma análise realizada pelos servidores da
área, observou-se que há uma defasagem de seus vencimentos comparados a de outros
município da região.
UTILIZARAM A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------1 - O vereador Paulo Roberto Silingardi;
2 - O vereador João Manoel Fonte;
3 - O vereador João Pedro Pereira;
4 - O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço, que recebeu aparte do presidente
Ailton José Bereta;
5 - O vereador Bruno César Xavier de Carvalho, que recebeu aparte dos vereadores José
Haroldo Magalhães Lourenço, Paulo Roberto Silingardi, João Maneol Fonte, João Pedro
Pereira e Paulo Sérgio Zaniboni;
6 - O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez, que recebeu aparte dos vereadores Bruno
César Xavier de Carvalho e Paulo Roberto Silingardi;
7 - O vereador Paulo Sérgio Zaniboni, que recebeu aparte dos vereadores Paulo Roberto
Silingardi e João Pedro Pereira;
8 - O presidente Ailton José Bereta, que pediu ao assessor Jurídico da Casa, Marcelo
Martins Alves, informações quanto a possibilidade de aumento no período eleitoral, em
seguida o vereador Bruno César Xavier de Carvalho fez aparte.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal
Projeto de lei nº 20/2020, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 03/2020, foi aprovado por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 - Projeto de Lei nº 20/2020 = Lei Municipal nº 2.406

