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

RESUMO DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA
16/05/2017 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 19/2017: que dispõe sobre a revisão geral anual dos
vencimentos dos Servidores do Poder Executivo Municipal e dos subsídios dos
Conselheiros Tutelares do Município de Bálsamo e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 20/2017: que institui, a partir de 01 de maio de 2017, o piso
salarial profissional para os servidores do magistério público da educação básica
Municipal a que se refere a Lei Federal n.º 11.738, de 16 de julho de 2008;
Projeto de Lei nº 21/2017: que institui o programa de acolhimento de crianças e
adolescentes em situação de risco que necessitam ser afastadas do meio em que vivem
e dá outras providências.
De autoria do legislativo:
Projeto de Lei nº 05/2017: de autoria do vereador Bruno César Xavier de
Carvalho, que institui a Semana Municipal do Trânsito no município de Bálsamo;
Requerimento nº 06/2017: de autoria do vereador Ailton José Bereta, que requer
informações acerca do funcionamento do Banco do Povo;
Indicação nº 86/2017: de autoria do presidente Paulo Roberto Silingardi,
que sugere a construção de abrigo e pintura de solo de parada de ônibus na Avenida
Oswaldo Casado, nas proximidades da propriedade do senhor José Tiene, visando
atender populares que aguardam pelos coletivos;
Indicação nº 87/2017: de autoria do vereador José Donizete Claro da Silva,
que sugere a instalação de coletoras de lixo nas áreas rurais, especificamente em frente
ao antigo lixão - próximo a segunda ponte da estrada vicinal José Gerônimo de Paula, no
entroncamento da estrada rural que liga a cachoeirinha e o bairro Tatu, no entroncamento
da estrada rural que liga o município de Tanabi e a área conhecida como Romão
Sanches, na estrada rural sentido Mirassol - próximo a antena de comunicação e na
estrada rural próximo a empresa Braslatex;

Indicação nº 88/2017: de autoria do vereador Ailton José Bereta, que sugere a
reforma e a instalação de iluminação no portal de entrada do município;
Indicação nº 89/2017: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que sugere a
pintura de solo para sinalização de trânsito, como "Pare" nas esquinas, locais com vagas
para idosos e pessoas com necessidades especiais e em frente às farmácias nas vagas
destinadas a uso temporário;
Indicação nº 90/2017: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães Lourenço,
que sugere a colocação de um obstáculo e de tachões - fazendo a divisão da rua - na
curva que liga as avenidas Domingos Fernandes Garcia e vereador José Pedro Cardoso,
para obrigar a redução de velocidade e correto direcionamento dos veículos, tendo em
vista a má condição de visibilidade da curva e o risco de acidentes. Sugere ainda, que
seja apagada a pintura de solo da ciclovia, já que a mesma tornou-se perigosa por não
haver um esclarecimento sobre sua funcionalidade;
Indicação nº 91/2017: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere o contato com a Comissão Organizadora da Festa do Peão, no sentido de
permitir que as latinhas de cerveja e refrigerantes consumidas no evento possam ser
recolhidas pelos membros do Projeto de Reciclagem do município;
Indicação nº 92/2017: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere que seja retomado o agendamento de horários para a prática de futsal no
período noturno, por grupos de amigos, no Ginásio de Esportes Benedito José dos Reis;
Indicação nº 93/2017: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere a limpeza dos bancos da praça do Jardim Cristina, localizada atrás do Velório;
Indicação nº 94/2017: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere a poda das árvores da praça do Jardim Cristina, localizada atrás do Velório;
Indicação nº 95/2017: de autoria do vereador Paulo Sérgio Zaniboni, que sugere
que seja apagada a pintura de "Pare" da rua São Paulo, no cruzamento com a rua
Lourença Diogo Ayala, tendo em vista que já existe esta sinalização de trânsito nesta
última rua referida.
USARAM A TRIBUNA: --------------------------------------------------------------------------------------1 - O vereador Bruno César Xavier de Carvalho;
2 - O vereador Paulo Sérgio Zaniboni;
3 - O vereador Ailton José Bereta;
4 - O vereador João Pedro Pereira;
5 - O vereador José Donizete Claro da Silva, que recebeu aparte do vereador João Pedro
Pereira;
6 - O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez, que recebeu aparte do vereador Bruno
César Xavier de Carvalho;
7 - O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço;
8 - O presidente Paulo Roberto Silingardi, que recebeu aparte dos vereadores João Pedro
Pereira, Bruno César Xavier de Carvalho, Ailton José Bereta, José Donizete Claro da
Silva, José Carlos Rossan, Paulo Zaniboni e José Haroldo Magalhães Lourenço.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Indicações: foram aceitas pela Câmara Municipal.
Projetos de leis nºs 19,20, 21 e 04/2017, foram aprovados por unanimidade.
Requerimento nº 06/2017, foi aprovado por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 – Projeto de Lei nº 19/2017 = Lei Municipal nº 2260/2017
2 – Projeto de Lei nº 20/2017 = Lei Municipal nº 2261/2017
3 – Projeto de Lei nº 21/2017 = Lei Municipal nº 2262/2017
4 – Projeto de Lei nº 04/2017 = Lei Municipal nº 2263/2017

