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
07/08/2018 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 e Roberto Carlos Perpétuo Perez
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do executivo:
Projeto de Lei nº 22/2018: que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para
elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2019 e
dá outras providências
Projeto de Lei nº 27/2018: que dispõe sobre alteração da Lei nº 1.119, de 16 de
dezembro de 1.998 e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 28/2018: que altera os requisitos para a investidura do emprego
público de Agente Comunitário de Saúde para adequá-los à redação atual da Lei Federal
11.350, de 05 de outubro de 2006, bem como reduz a jornada de trabalho do emprego
público de Assistente Social, criado pela Lei Municipal n.º 1.520/99 e demais Leis
Municipais, para aquela prevista na Lei Federal n.º 12.317, de 26 de agosto de 2010e dá
outras providências.
De autoria do legislativo:
Projeto de Lei nº 06/2018: de autoria do vereador José Carlos Rossan, que dá
denominação na quadra de futebol society, localizada no Residencial Parque do Sol;
Projeto de Resolução nº 06/2018: de autoria da Mesa Diretora, que autoriza a
abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências;
Indicação nº 86/2018: de autoria do vereador Ailton José Bereta, que sugere a
aquisição de outro caminhão pipa, tendo em vista que o município possui apenas um
desses veículos, o que não é suficiente para atender algumas ocorrências, especialmente
no socorro de queimadas nas áreas rurais;
Indicação nº 87/2018: de autoria do vereador José Donizete Claro da Silva,
que sugere a instalação de placas de sinalização dos redutores de velocidade que foram
recentemente construídos na rodovia José Gerônimo de Paula. Devem ser instaladas
placas com alguns metros de antecedência e placas no local onde estão estes redutores;
Indicação nº 88/2018: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere que o Executivo adquira novas cadeiras de rodas para o Centro de Saúde;
Indicação nº 89/2018: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere que o Executivo, através da Diretoria de Esportes, retome o agendamento de
horários para grupos de amigos, de forma gratuita, para prática de futsal no Ginásio de
Esportes Benedito José dos Reis (Quadra Coberta), no período noturno;

Indicação nº 90/2018: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere que o Executivo reforme os banheiros públicos da Praça Padre Izidoro
Paranhos (Praça da Matriz);
Indicação nº 91/2018: 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 .
UTILIZARAM A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------1 - O vereador Paulo Roberto Silingardi;
2 - O vereador João Pedro Pereira, que recebeu aparte do vereador Ailton José Bereta;
3 - O vereador Bruno César Xavier de Carvalho;
4 - O vereador José Donizete Claro da Silva, que recebeu aparte do vereador José Carlos
Rossan;
5 - O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez, que recebeu aparte dos vereadores Ailton
José Bereta, Paulo Roberto Silingardi e Bruno César Xavier de Carvalho.
6 - Novamente o vereador João Pedro Pereira;
7 - O presidente José Haroldo Magalhães Lourenço, que recebeu aparte do vereador
Ailton José Bereta.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal
Projeto de lei nº 22/2018, foi distribuído para Comissão de Finanças e
Orçamento.
Projetos de leis nºs 27, 28 e 06/2018, foram aprovados por unanimidade.
Projeto de Resolução nº 06/2018, foi aprovado por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 – Projeto de Lei nº 27/2018 = Lei Municipal nº 2312/2018
2 – Projeto de Lei nº 28/2018 = Lei Municipal nº 2313/2018
3 – Projeto de Lei nº 06/2018 = Lei Municipal nº 2314/2018
4 – Projeto de Resolução nº 06/2018 = Resolução nº 03/2018

