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

RESUMO DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA
06/08/2019 ÀS 20H

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
VEREADORES AUSENTES: -------------------------------------------------------------------------------Nenhum
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do executivo:
Projeto de Lei nº 20/2019: que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para
elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020, e dá
outras providências;
Projeto de Lei nº 23/2019: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial destinado a suplementar dotação orçamentária do exercício corrente;
Projeto de Lei nº 24/2019: que declara como expansão urbana as áreas de
terrenos que especifica;
Projeto de Lei nº 25/2019: que altera o art. 1º da Lei nº 2.171 de 03 de dezembro
de 2014 e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 26/2019: que fica revogado o Artigo 1º da Lei nº 2.176, de 20 de
fevereiro de 2015 e altera o art. 2º da Lei nº 2.176 de 20 de fevereiro de 2015 e dá outras
providências.
De autoria do legislativo:
Projeto de Lei nº 05/2019: de autoria do vereador Ailton José Bereta, que proibi, no
município de Bálsamo, o uso e a comercialização de cerol, linha "chilena" e linhas
cortantes, ou de qualquer produto semelhante que possa ser aplicado em linhas de
papagaios ou pipas;
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2019: de autoria da Mesa Diretora, que
aprovam as contas da Prefeitura Municipal de Bálsamo, referente exercício financeiro de
2016, processo de prestação de contas TC-003818/989/16;
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento acerca do Projeto de Decreto
Legislativo nº 01/2019;
Requerimento nº 10/2019: de autoria do vereador Paulo Sérgio Zaniboni, que
requer informações quanto ao uso do campo de futebol para estacionamento da festa do
peão de 2019, requerando dados como: para quem foi destinada a renda do
estacionamento e qual o valor total que foi arrecadado;

Requerimento nº 11/2019: de autoria do vereador Bruno César Xavier de
Carvalho, que requer informações acerca do uso de imóvel público por particular
Indicação nº 58/2019: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que sugere a
limpeza e pintura dos bancos das praças centrais e reforma do quiosque localizado na
Praça Dr. Alcides Ferreira;
Indicação nº 59/2019: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que sugere a
reforma dos jardins localizados nas praças centrais, no sentido de dar uma melhor
manutenção - poda e plantio de novas espécies de plantas e flores - e instalação de
irrigação;
Indicação nº 60/2019: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que sugere a
remoção de algumas árvores em situação precária, que se localizam às margens da
estrada da cachoeirinha, na propriedade rural dos senhores Denir Barussi e João
Evangelista.
UTILIZARAM A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------1 - O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez;
2 - O vereador João Pedro Pereira;
3 - O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço;
4 - O vereador Ailton José Bereta;
5 - O vereador Paulo Roberto Silingardi, que recebeu aparte dos vereadores João Pedro
Pereira, Ailton José Bereta e José Haroldo Magalhães Lourenço;
6 - O vereador Bruno César Xavier de Carvalho, que recebeu aparte dos vereadores
Ailton José Bereta, Paulo Roberto Silingardi e João Pedro Pereira;
7 - O vereador Paulo Sérgio Zaniboni, que recebeu aparte do vereador Ailton José Bereta
e do presidente José D. Claro da Silva.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal.
Projetos de leis nºs 23, 25, 26, 05/2019, foram aprovados por unanimidade.
Projeto de lei nº 24/2019, foi aprovado por seis (6) votos favoráveis e dois (2)
votos contrários. Os vereadores Bruno César Xavier de Carvalho e Paulo Sérgio Zaniboni
votaram contra.
Requerimentos nºs 10 e 11/2019, foram aprovados por sete (7) votos favoráveis e
um (1) voto contrário. O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez votou contra.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 – Projeto de Lei nº 23/2019 = Lei Municipal nº 2358/2019
2 – Projeto de Lei nº 24/2019 = Lei Municipal nº 2359/2019
3 – Projeto de Lei nº 25/2019 = Lei Municipal nº 2360/2019
4 – Projeto de Lei nº 26/2019 = Lei Municipal nº 2361/2019
5 – Projeto de Lei nº 05/2019 = Lei Municipal nº 2362/2019

