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 11ª SESSÃO ORDINÁRIA
01/08/2017 ÀS 20 HORAS

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, Roberto Carlos Perpétuo Perez
VEREADORES AUSENTES: -------------------------------------------------------------------------------Nenhum registro
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do executivo:
Projeto de Lei nº 25/2017: que dispõe sobre a Criação de Creche Escola
Municipal de Educação Intantil - Letícia da Silva Sanches, e dá outras providências.
De autoria do legislativo:
Projeto de Lei nº 06/2017: de autoria do vereador Paulo Sérgio Zaniboni, que
proíbe o uso de fogos de artifício das classes que especifica e dá outras providências;
Indicação nº 104/2017: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães
Lourenço, que sugere que cadeiras de rodas fiquem a disposição, no velório municipal,
para atendimento em situações necessárias a sua utilização;
Indicação nº 105/2017: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães
Lourenço, que sugere a instalação de placas de trânsito indicando caminhos de acesso
aos orgãos públicos, como por exemplo: Prefeitura, Câmara Municipal, Posto de Saúde,
Escolas, etc;
Indicação nº 106/2017: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que sugere
que sejam implantadas as seguintes medidas no posto de saúde e suas proximidades:
instalação de sinalizador de garagem luminoso sequencial no local de saída e entrada das
ambulâncias; estacionamento específico para motos em frente a residência nº 488 e a
demarcação de duas vagas de estacionamento para idoso;
Indicação nº 107/2017: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que sugere
que o executivo entre em contato com a empresa RUMO, para análise da possibilidade de
construção de calçamento nas proximidades da linha férrea, no trecho que cruza a rua
Minas Gerais, em razão de haver uma escada no local que faz a ligação entre bairros, e
por onde muitos munícipes passam e têm dificuldades de transposição da linha;
Indicação nº 108/2017: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que sugiro
que seja reformado o túmulo da senhora Lourença Diogo Ayala, considerando tratar-se de
uma personalidade que faz parte da história da nossa cidade .

USARAM A TRIBUNA: --------------------------------------------------------------------------------------1 - O vereador Paulo Sérgio Zaniboni, que recebeu aparte dos vereadores Ailton José
Bereta e José Carlos Rossan;
2 - O vereador Bruno César Xavier de Carvalho, que recebeu aparte dos vereadores
Ailton José Bereta, João Pedro Pereira e do presidente, Paulo Roberto Silingardi;
3 - O vereador João Pedro Pereira; que recebeu aparte dos vereadores Paulo Sérgio
Zaniboni e Bruno César Xavier de Carvalho;
4 - O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez, que recebeu aparte dos vereadores Paulo
Sérgio Zaniboni e José Haroldo Magalhães Lourenço;
5 - O presidente Paulo Roberto Silingardi, que recebeu aparte dos vereadores Bruno
César Xavier de Carvalho, João Pedro Pereira, Paulo Sérgio Zaniboni, Ailton José Bereta,
José Haroldo Magalhães Lourenço e informações da assessoria legislativa da Casa.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Indicações, foram aceitas pela Câmara Municipal.
Projeto de lei nº 25/2017, foi aprovado por sete votos favoráveis e um voto contra.
O vereador Bruno César Xavier de Carvalho votou contra.
Projeto de lei nº 06/2017, foi aprovado por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 – Projeto de Lei nº 25/2017 = Lei Municipal nº 2266/2017
2 – Projeto de Lei nº 06/2017 = aguardando posicionamento do executivo

