ATENDIMENTOS
(17) 3264-1518 / camara@cmbalsamo.sp.gov.br

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

RESUMO DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA
03/12/2019 ÀS 20H

VEREADORES PRESENTES: -----------------------------------------------------------------------------Ailton José Bereta, Bruno César Xavier de Carvalho, João Pedro Pereira, José Carlos
Rossan, José Donizete Claro da Silva, José Haroldo Magalhães Lourenço, Paulo Roberto
Silingardi, Paulo Sérgio Zaniboni e Roberto Carlos Perpétuo Perez
VEREADORES AUSENTES: -------------------------------------------------------------------------------Nenhum
ELEIÇÃO PARA MESA DIRETORA DE 2020: --------------------------------------------------------Foi explicado o processo de votação e distribuídas as cédulas eleitorais.
Após, foi convidado três vereadores para realizarem a apuração dos votos, que
resultou na seguinte votação:
- para presidente o vereador candidato Ailton José Bereta obteve 5 votos, enquanto que o
vereador candidato João Pedro Pereira obteve 4 votos;
- para Vice-Presidente o vereador candidato Paulo Roberto Silingardi obteve 9 votos;
- para 1º Secretário o vereador candidato José Donizete Claro da Silva obteve 9 votos, e
- para o cargo de 2º Secretário o vereador candidato Paulo Sérgio Zaniboni obteve 9
votos.
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do executivo:
Projeto de Lei nº 34/2019: que estima a receita e fixa a despesa do Município de
Bálsamo para o exercício de 2020.
De autoria do legislativo:
Projeto de Lei nº 08/2019: de autoria dos vereadores José Donizete Claro da Silva
e Bruno César Xavier de Carvalho, que determina o envio de projeto/mapa e memorial
descritivo em projetos de lei que tratem de: expansão urbana; desapropriação, doação e
recebimento de áreas; afetação e desafetação de áreas públicas e dá outras
providências;
Projeto de Lei nº 09/2019: de autoria dos vereadores Ailton José Bereta, Bruno
César Xavier de Carvalho, João Pedro Pereira, José Donizete Claro da Silva, José
Haroldo Magalhães Lourenço e Roberto Carlos Perpétuo Perez, que institui o projeto
"Amigo X" nas escolas públicas do município de Bálsamo, com a finalidade de
disponibilizar profissionais da psicologia para dialogar com alunos e servidores;
Projeto de Resolução nº 09/2019: de autoria da Mesa Diretora, que altera o inciso
VIII, do art. 24, do Regimento Interno da Câmara Municipal;

Indicação nº 92/2019: de autoria do vereador Ailton José Bereta, que sugere que a
prefeitura, em parceria com o Clube dos Cavaleiros, realize a festa do peão de boiadeiro
do ano de 2020, de forma gratuita/entrada franca - liberando o acesso ao recinto,
possibilitando que toda população compareça ao evento. Esse pedido se justifica em
razão de estarmos comemorando o centenário de Bálsamo no próximo ano, motivo pelo
qual as festividades devem ser abertas aos munícipes;
Indicação nº 93/2019: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães Lourenço,
que sugere a imediata instalação de grade no bueiro localizado entre as ruas Lourença
Diogo Ayala e Miguel Soler de Haro;
Indicação nº 94/2019: de autoria do vereador Paulo Sérgio Zaniboni, que sugere a
correção do asfalto no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e Alberto Andaló, eis que
a irregularidade do local impossibilita o escoamento da água, criando poças;
Indicação nº 95/2019: de autoria do vereador Paulo Sérgio Zaniboni, que sugere
que a Prefeitura entre em contato com a construtora que vinha realizando as obras no
Loteamento São José II, solicitando que sejam colocados tapumes ao redor das
construções. A ideia é proibir que pessoas/crianças circulem pela área para evitar
possíveis acidentes, já que no local há muita ferragem exposta.
UTILIZOU A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------1 - O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez;
2 - O vereador Ailton José Bereta, que recebeu aparte do presidente José D. Claro da
Silva;
3 - O vereador João Pedro Pereira;
4 - O vereador Bruno César Xavier de Carvalho, que recebeu aparte do vereador Ailton
José Bereta;
5 - O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço;
6 - O vereador Paulo Roberto Silingardi, que recebeu aparte do vereador José Haroldo
Magalhães Lourenço;
7 - Novamente, o vereador João Pedro Pereira;
8 - O presidente José Donizete Claro da Silva.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal
Projetos de leis nºs 34, 08 e 09/2019, foram aprovados por unanimidade.
Projeto de Resolução nº 09/2018, foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª
votação.
TRAMITAÇÃO DO PROJETO: -------------------------------------------------------------------------1 - Projeto de Lei nº 34/2019 = Lei Municipal nº 2376/2019
1 - Projeto de Lei nº 08/2019 = Vetado
1 - Projeto de Lei nº 09/2019 = Lei Municipal nº 2386/2020
1 - Projeto de Resolução nº 09/2019 = Resolução nº 09/2019

