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 14ª SESSÃO ORDINÁRIA
19/09/2017 ÀS 20 HORAS

VEREADORES PRESENTES: -----------------------------------------------------------------------------Ailton José Bereta, Bruno César Xavier de Carvalho, João Pedro Pereira, José Donizete
Claro da Silva, José Haroldo Magalhães Lourenço, Paulo Roberto Silingardi, Paulo Sérgio
Zaniboni, Roberto Carlos Perpétuo Perez
VEREADORES AUSENTES: -------------------------------------------------------------------------------José Carlos Rossan
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do executivo:
Projeto de Lei nº 27/2017: que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN, institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e dá
outras providências;
Projeto de Lei nº 28/2017: que altera o inciso I, do §2°, do artigo 49, da Lei 1.477,
de 30 de dezembro de 1998, com redação dada pela Lei 2.114, de 4 de setembro de
2013;
Projeto de Lei nº 29/2017: que dispõe sobre a alteração da lei Municipal de n°
1407 de 30 de Junho de 1997 e dá outras providencias.
De autoria do legislativo:
Projeto de Resolução nº 04/2017: de autoria da Mesa Diretora, que autoriza a
"Proposta Orçamentária" da Câmara Municipal para o exercício de 2.018;
Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2017: de autoria do vereador Paulo Roberto
Silingardi, que institui a "Medalha 17 de Novembro";
Indicação nº 124/2017: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães
Lourenço, sugere para que seja liberado o uso de calção (shorts) e bermuda para
utilização da piscina do Centro de Lazer do Trabalhador, tendo em vista que atualmente
somente se permite o acesso ao local com uso de traje de banho;
Indicação nº 125/2017: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães
Lourenço, sugere a manutenção do gramado do Estádio Municipal Manoel Ferreira,
recuperando as áreas onde a grama está deteriorada;
Indicação nº 126/2017: de autoria do vereador José Donizete Claro da
Silva, sugere o trabalho de tapa-buracos na rodovia Vicinal José Gerônimo de Paula, a
exemplo do que está sendo feito pela prefeitura de Mirassolândia, o que possibilitaria
deixar esta rodovia em boas condições em toda sua extensão;
Indicação nº 127/2017: de autoria do vereador José Donizete Claro da
Silva, sugere a construção de uma rotatória que dá acesso a avenida Domingos

Fernandes Garcia, tendo em vista o restabelecimento da mão dupla de direção na citada
via;
Indicação nº 128/2017: de autoria do vereador João Pedro Pereira, sugere a
correção da guia e sarjeta da rua Aurora Soares Geraldes, entre as ruas Lourença Diogo
Ayala e Pará, tendo em visto o acúmulo de água e sujeira no local, fato que se agrava em
razão de estar ali localizada a Escola Modesto José Moreira;
Indicação nº 129/2017: de autoria do vereador João Pedro Pereira, sugere que se
realize a limpeza de túmulos e a pintura daqueles em que haja necessidade, ainda que
esta pintura seja feita com utilização de cal, em razão da proximidade do feriado de
finados;
Indicação nº 130/2017: de autoria do vereador Bruno César Xavier de
Carvalho, sugere a construção de bases de cimento nos aparelhos da academia ao ar
livre localizada na área verde atrás do Velório Municipal, no bairro Jardim Cristina.
USARAM A TRIBUNA: --------------------------------------------------------------------------------------1 - O vereador João Pedro Pereira, que recebeu aparte do presidente Paulo Roberto
Silingardi;
2 - O vereador José Donizete Claro da Silva, que recebeu aparte do vereador João Pedro
Pereira;
3 - O presidente Paulo Roberto Silingardi, que recebeu aparte dos vereadores João Pedro
Pereira, José Donizete Claro da Silva, Ailton José Bereta, José Haroldo Magalhães
Lourenço e Roberto Carlos Perpértuo Perez.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Indicações, foram aceitas pela Câmara Municipal.
Projetos de leis nºs 27, 28 e 29/2017, foram aprovados por unanimidade.
Projeto de Resolução nº 04/2017, foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2017, foi aprovado por unanimidade.

TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 – Projeto de Lei nº 27/2017 = Lei Municipal nº 2270/2017
2 – Projeto de Lei nº 28/2017 = Lei Municipal nº 2271/2017
3 – Projeto de Lei nº 29/2017 = Lei Municipal nº 2272/2017

