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 8ª SESSÃO ORDINÁRIA
15/05/2018 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 Sérgio
Zaniboni e Roberto Carlos Perpétuo Perez
VEREADORES AUSENTES: -------------------------------------------------------------------------------Registrou-se Paulo Roberto Silingardi
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do executivo:
Projeto de Lei nº 09/2018: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial destinado a suplementar dotação orçamentária do exercício corrente;
Projeto de Lei nº 10/2018: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial destinado a suplementar dotação orçamentária do exercício corrente
De autoria do legislativo:
Indicação nº 63/2018: de autoria dos vereadores Bruno César Xavier de Carvalho e
Paulo Sérgio Zaniboni, que sugere que o Executivo providencie a troca das lâmpadas
queimadas na calçada utilizada para caminhada e corrida na marginal da Rodovia
Euclides da Cunha;
Indicação nº 64/2018: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere que o Executivo aumente a fiscalização dos veículos que fazem propaganda
sonora no município, no sentido de impedir que esses serviços sejam iniciados antes das
9 horas da manhã, conforme estabelece a Lei Municipal nº 1.948;
Indicação nº 65/2018: de autoria do presidente José Haroldo Magalhães Lourenço,
que sugere a contratação de segurança para trabalhar no Centro de Saúde, para garantir
a integridade física de funcionários e do próprio patrimônio público;
Indicação nº 66/2018: de autoria do presidente José Haroldo Magalhães Lourenço,
que sugere a melhoria em parte da rede elétrica do Centro de saúde, eis que há um
disjuntor que concentra a carga de energia de três ambientes, e que frequentemente,
quando a carga excede, ele é automaticamente desarmado, causando transtornos nesses
locais. Seria necessária a instalação de disjuntores individuais para cada sala, evitando as
quedas de energia que tem ocorrido;
Indicação nº 67/2018: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que sugere que
sejam feitas as seguintes melhorias nas praças Dr. Alcides Ferreira e Padre Paranhos:
arrumar as calçadas ao redor do quiosque, instalar lixeiras a cada cem metros e fazer a
reparação dos bancos que circundam as praças.

VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Os vereadores João Pedro Pereira e Roberto Carlos Perpétuo Perez deixaram
consignadas suas contrariedades a Indicação 65, os demais vereadores manifestaram-se
favoráveis. As demais Indicações foram aceitas pelo Plenário da Câmara Municipal.
Projetos de leis nºs 09 e 10/2018, foram aprovados por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 – Projeto de Lei nº 09/2018 = Lei Municipal nº 2295/2018
2 – Projeto de Lei nº 10/2018 = Lei Municipal nº 2296/2018

