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

RESUMO DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA
17/10/2017 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: -------------------------------------------------------------------------------Nenhuma ausência
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do legislativo:
Projeto de Resolução nº 06/2017: de autoria da Mesa Diretora, que autoriza a
abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências;
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2017: de autoria da Mesa Diretora, que
aprovam as contas da Prefeitura Municipal de Bálsamo, referente exercício financeiro de
2.015, processo de prestação de contas TC - 2488/026/15;
Parecer do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao Projeto
de Decreto Legislativo nº 01/2017;
Parecer do Presidente e Membro da Comissão de Finanças e Orçamento,
referente ao Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2017;
Requerimento nº 11/2017: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que requer
informações acerca dos imóveis ou bens públicos que estão ocupados por particulares,
esclarecendo se há o recebimento de alugueis pelo uso desses imóveis e qual o valor
recebido por eles e quais imóveis o município aluga com o objetivo de alocação de órgãos
públicos, qual o valor pago pelos alugueis individualmente e o total desta despesa
Indicação nº 141/2017: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que sugere a
implantação de guia e sarjeta para escoamento de água, a partir do número 55 da rua
Francisco de Oliveira, especificamente onde existem alguns lotes não edificados;
Indicação nº 142/2017: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que sugere a
recuperação de um poste que caiu no canteiro central, no final da av. Nossa Senhora da
Paz, tendo em vista que há fiação exposta colocando pessoas em risco;
Indicação nº 143/2017: de autoria do vereador Ailton José Bereta, que sugere a
intensificação na fiscalização de vendedores ambulantes para que se exija o pagamento
de taxas de forma a proteger o comércio local;
Indicação nº 144/2017: de autoria do vereador Paulo Sérgio Zaniboni, que sugere
o reparo de guia e sarjeta na rua Edmundo Borduque, entre os números 8 e 12, tendo em
vista o acúmulo de água e sugeira no local, fato que se agrava em relação a proximidade
com a Escola João Soler Flores;

Indicação nº 145/2017: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere, através da Diretoria de Educação, que adote iniciativas que aumentem a
frequência da Biblioteca Municipal, como contação de histórias, dinâmicas e brincadeiras
que estimulem a leitura;
Indicação nº 146/2017: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere a volta do projeto Cineminha na Praça, com exibição de filmes infantis na
Praça da Matriz;
Indicação nº 147/2017: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere que se faça a troca das lâmpadas queimadas na calçada utilizada para
caminhada e corrida na marginal da Rodovia Euclides da Cunha;
Indicação nº 148/2017: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere o conserto do brinquedo conhecido como "gira-gira", no parque infantil
instalado no bairro José Bento Geraldes;
Indicação nº 149/2017: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere a construção de uma lombada na rua Dr. Alberto Andaló, altura do número
530, de forma a prevenir acidentes com os alunos da Escola Infantil Rosa Vezzi Carmona
Pelissoni;
Indicação nº 150/2017: de autoria do vereador/presidente Paulo Roberto
Silingardi, que sugere a instalação de braços de iluminação público nos seguintes locais: rua Rufina Garcia Torres, prolongamento de chácaras (poste nº 97782 com rede
secundária, poste nº 13478 sem secundária e poste nº 54920 sem secundária); rua João
Lopes Perez poste nº 48876 com secundária; rua Rio de Janeiro, ao lado do número 5 e
outro a cem metros da Panificadora Esquinão, em frente ao número 22 com secundária;
rua Dr. Alberto Andaló, poste 2608, em frente ao número 488 com secundária; rua João
Lourenço Munhoz, poste nº 9167 com secundária; rua Rio de Janeiro, prolongamento no
sentido Parque Primavera nº 39 com secundária.
USARAM A TRIBUNA: --------------------------------------------------------------------------------------1 - O vereador Bruno César Xavier de Carvalho, que recebeu aparte dos vereadores
Paulo César Zaniboni, Roberto Carlos Perpétuo Perez, Ailton José Bereta, João Pedro
Pereira, José Carlos Rossan e do presidente Paulo Roberto Silingardi;
2 - O vereador João Pedro Pereira;
3 - O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez;
4 - O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço, que recebeu aparte dos vereadores
Roberto Carlos Perpétuo Perez, Paulo Roberto Silingardi, João Pedro Pereira e Paulo
Sérgio Zaniboni;
5 - O presidente Paulo Roberto Silingardi, que recebeu aparte dos vereadores Ailton José
Bereta e Bruno César Xavier de Carvalho.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Indicações, foram aceitas pela Câmara Municipal.
Projeto de Resolução nº 06/2017, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 11/2017, foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2017, voltou para secretária para aguardar
defesa da ex-prefeita acerca das contas do município, do exercício financeiro de 2015.

