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

RESUMO DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA
06/06/2017 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 legislativo:
Indicação nº 96/2017: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que sugere que
seja realizado o trabalho de recapeamento das ruas do município com o objetivo de tapar
os buracos existentes;
Indicação nº 97/2017: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere a instalação de galerias de águas pluviais na rua Pará, para resolver os
problemas das enxurradas naquela via;
Indicação nº 98/2017: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere que a Diretoria de Saúde faça uma campanha de combate aos escorpiões,
com distribuição, em todas as casas da cidade, de panfletos com orientações de como
evitá-los, divulgação pela internet e carro de som, além de uma atuação mais rigorosa
juntos aos proprietários de casas e terrenos com mato alto e entulhos;
Indicação nº 99/2017: de autoria do vereador José Donizete Claro da Silva,
que 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 100/2017: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que sugere a
continuidade das muretas existentes após a linha férrea até a rotatória da rua Rio de
Janeiro, substituindo os tachões do local, melhorando o trânsito, principalmente para
impedir que os veículos continuem a fazer a conversão indevida para a rua Goiás;
Indicação nº 101/2017: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães
Lourenço, que sugere a instalação de lixeiras nas proximidades do parque infantil e da
academia ao ar livre, localizados na Praça Francisco José de Paulo Junior - Chicão;
Indicação nº 102/2017: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães
Lourenço, que sugere a instalação de iluminação na quadra localizada no Conjunto
Habitacional Governador André Franco Montoro, possibilitando a prática esportiva no
período noturno.

USARAM A TRIBUNA: --------------------------------------------------------------------------------------1 - O vereador Bruno César Xavier de Carvalho;
2 - O vereador José Donizete Claro da Silva;
3 - O vereador João Pedro Pereira;
4 - O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez;
5 - O vereador Paulo Roberto Silingardi, que recebeu aparte dos vereadores Roberto
Carlos Perpétuo Perez, Paulo Sérgio Zaniboni, João Pedro Pereira, Ailton José Bereta e
José Haroldo Magalhães Lourenço.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Indicações: foram aceitas pela Câmara Municipal.

