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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
7ª Sessão Ordinária - 2020 

 
 
 

Indicação nº 28 
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. 

Vereador: João Manoel Fonte - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 29 

Sugere a implantação de Plano de Carreira aos servidores públicos do município, 
com escalonamento de cargos e salários, além de se exigir capacitação técnica dos 
servidores que venham a ocupar cargos em comissão. 

Vereador: João Manoel Fonte - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 30 

Sugere a atualização do Plano de Carreira do Magistério Municipal, observadas 
as diretrizes da educação aprovadas nos últimos anos. 

Vereador: João Manoel Fonte - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 31 

Sugere o pagamento de cartão-alimentação aos estagiários, observando a 
proporcionalidade das horas trabalhadas. 

Vereador: João Manoel Fonte - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 32 

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. 

Vereador: João Manoel Fonte - SOLIDARIEDADE 
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Indicação nº 33 
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. 

Vereador: Ailton José Bereta - MDB 

 
Indicação nº 34 

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 municípios da região. 

Vereador: Ailton José Bereta - MDB 

 

 
Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 29 de Maio de 2020. 
 

 

 


