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
18/09/2018 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 e Roberto Carlos Perpétuo Perez
VEREADOR AUSENTE: -------------------------------------------------------------------------------José Carlos Rossan
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do legislativo:
Projeto de Resolução nº 07/2018: de autoria da Mesa Diretora, que autoriza a
"Proposta Orçamentária" da Câmara Municipal para o exercício de 2.019;
Projeto de Resolução nº 07/2018: de autoria da Mesa Diretora, que autoriza a
abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências;
Moção nº 05/2018: de autoria de todos os vereadores, que aplaude à
Coordenadoria de Educação do município e à diretoria, coordenadores, professores e
demais servidores da educação, pelo resultado obtido no IDEB;
Indicação nº 105/2018: de autoria do vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez,
que sugere que o executivo entre em contato com os órgãos competentes do Estado,
solicitando a construção de uma passarela para pedestres sobre a rodovia Euclides da
Cunha, na altura da oficina do Graxinha;
Indicação nº 106/2018: de autoria do vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez,
que sugere ao executivo a elaboração de um programa para cessão de praças ou áreas
verdes do município, para particulares que fiquem responsáveis pelo trabalho de
manutenção e arborização. Essa medida visa reduzir o custo operacional da prefeitura e
ao mesmo tempo mantém as praças e áreas verdes em boas condições. Os particulares
podem ser tanto moradores locais quanto empresas interessadas na preservação das
áreas;
Indicação nº 107/2018: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere que o Executivo refaça a pintura da ciclofaixa na marginal da rodovia Euclides
da Cunha, nos trechos que receberam obras de recapeamento asfáltico recentemente;
Indicação nº 108/2018: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere que o Executivo construa rampas de acessibilidade ao longo da calçada
construída recentemente na marginal da linha férrea;
Indicação nº 109/2018: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere que o Executivo conserte o brinquedo conhecido como "gira-gira", no parque
infantil instalado no bairro José Bento Geraldes;

Indicação nº 110/2018: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere que o Executivo compre uniformes para os alunos das escolas municipais
Letícia da Silva Sanches, João Soler Flores e Modesto José Moreira;
Indicação nº 111/2018: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere que o Executivo faça mudanças no trânsito da rua Rio de Janeiro, nas
proximidades do cruzamento com a linha férrea: a proibição de conversão à esquerda
para a rua Goiás, para quem sobe a rua Rio de Janeiro (sentido Centro-Bairro); e a
mudança do "Pare" no cruzamento com a rua Dr. Alberto Andaló, de forma que a
preferência seja de quem trafega pela rua Rio de Janeiro.
UTILIZARAM A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------1 - O vereador Paulo Roberto Silingardi, que recebeu aparte do vereador Paulo Sérgio
Zaniboni;
2 - O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez, que recebeu aparte dos vereadores Paulo
Roberto Silingardi e Ailton José Bereta;
3 - O vereador João Pedro Pereira, que recebeu aparte dos vereadores José Donizete
Claro da Silva, Bruno César Xavier de Carvalho e Paulo Roberto Silingardi;
4 - Novamente o vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez, que recebeu aparte do
vereador João Pedro Pereira;
5 - Novamente o vereador João Pedro Pereira, que recebeu aparte do vereador Paulo
Sérgio Zaniboni;
6 - O vereador Bruno César Xavier de Carvalho;
7 - O presidente José Haroldo Magalhães Lourenço, que recebeu aparte dos vereadores
Paulo Roberto Silingardi, João Pedro Pereira e Roberto Carlos Perpétuo Perez.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal;
Projetos de Resoluções nºs 07 e 08/2018, foram aprovados por unanimidade.
Moção nº 05/2018, foi aprovada por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 – Projeto de Resolução nº 07/2018 = Resolução nº 04/2018
2 – Projeto de Resolução nº 08/2018 = Resolução nº 05/2018

