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
17/09/2019 ÀS 20H

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
VEREADORES AUSENTES: -------------------------------------------------------------------------------José Carlos Rossan
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do executivo:
Projeto de Lei nº 29/2019: que dispõe sobre a desafetação de parte de via pública,
afetação para criação de lotes populares destinados a classe de menor renda, e da outras
providências;
Projeto de Lei nº 30/2019: que dispõe sobre a desafetação de parte de via pública,
afetação para criação de lotes populares destinados a classe de menor renda, e da outras
providências;
Projeto de Lei nº 31/2019: que dispõe sobre o recebimento, a título de doação pura
e simples (não onerosa) de bem imóvel de propriedade particular para o Município,
objetivando abertura de via pública, área de preservação e da outras providências;
Projeto de Lei nº 32 /2019: que autoriza a permissão de uso da lateral da vicinal
José Jerônimo de Paulo - BSM-030, para canalização subterrânea de cabos de fibra
óptica e a colocação de postes em imóveis de propriedade do Município e dá outras
providências.
De autoria do legislativo:
Proposta de Emenda à LOM nº 01/2019: de autoria da Mesa Diretora, que
acrescenta a Seção VIII, ao Capítulo III, do Título I, da Lei Orgânica do Município de
Bálsamo;
Projeto de Resolução nº 07/2019: de autoria da Mesa Diretora, que autoriza a
"Proposta Orçamentária" da Câmara Municipal para o exercício de 2.020;
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;

Defesa da ex-prefeita Elizandra Cátia Lorijola Melato, em relação ao Parecer
Contrário da Comissão de Finanças e Orçamento acerca das Contas do município
referente o exercício financeiro de 2016;
Requerimento nº 12/2019: de autoria do vereador Bruno César Xavier de
Carvalho, que requer informações quanto ao pagamento, até a presente data, realizado
pela construtora que adquiriu da Prefeitura a área conhecida como São José 2;
Requerimento nº 13/2019: de autoria do vereador Bruno César Xavier de
Carvalho, que requer informações quanto ao pagamento do empenho 3429, descrito
como "Pagamento CREA José Candido Soler Lourenço";
Indicação nº 67/2019: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere o que o Executivo instale iluminação pública no poste localizado próximo ao
número 02 da rua Dr. Alberto Andaló, e um novo poste de iluminação na rua Edmundo
Borduqui, entre as ruas Major Antenor Ramos e Deolindo Vezzi;
Indicação nº 68/2019: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere que o Executivo estenda o horário de funcionamento das piscinas do Centro
de Lazer do Trabalhador de Bálsamo (CLTB) até 21 horas, até março de 2020;
Indicação nº 69/2019: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere que o Executivo instale uma lombada na rua Rio de Janeiro, entre a rua
Ataíde Nogueira e a rotatória do Parque Primavera;
Indicação nº 70/2019: de autoria do presidente José D. Claro da Silva, que sugere
que seja feita a pintura de solo, marcando no chão o estacionamento de cada veículo, nos
seguintes pontos: na rua Jacomo Pantano - ao lado da quadra poliesportiva, na rua
Vereador João Vasques Ebanhas - do início do CLTB até a quadra poliesportiva e ao
redor das praças centrais;
Indicação nº 71/2019: de autoria do presidente José D. Claro da Silva, que sugere
a realização de obras de tapa buraco na Rodovia Vicinal José Gerônimo de Paula.
UTILIZARAM A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------1 - O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço;
2 - O vereador Paulo Roberto Silingardi;
3 - O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez;
4 - O vereador João Pedro Pereira;
5 - O vereador Bruno César Xavier de Carvalho, que recebeu aparte do vereador Paulo
Roberto Silingardi;
6 - O presidente José D. Claro da Silva.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal.
Proposta de Emenda à LOM nº 01/2019, foi aprovada em segunda discussão por
unanimidade.
Projetos de leis nºs 29 e 30/2019, foi aprovados por cinco (5) votos favoráveis e
dois (2) votos contrários. Os vereadores Bruno César Xavier de Carvalho e Paulo Sérgio
Zaniboni votaram contra.
Projeto de lei nº 31/2019, foram aprovado por seis (6) votos favoráveis e um (1)
voto contrário. O vereador Bruno César Xavier de Carvalho votou contra.
Projeto de lei nº 32/2019, foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Resolução nº 07/2019, foi aprovado por unanimidade
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2019, foi rejeitado por seis (6) votos
contrários, contando o presidente que também votou e dois (2) votos favoráveis. Os
vereadores Ailton José Bereta, João Pedro Pereira, José Haroldo Magalhães Lourenço,
Paulo Roberto Silingardi, Roberto Carlos Perpétuo Perez e o presidente José D. Claro da
Silva votaram contra.
Requerimentos nºs 12 e 13/2019, foram aprovados por seis (6) votos favoráveis e
um (1) voto contrário. O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez votou contra.

TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 - Proposta de Emenda à LOM nº 01/2019 = Emenda à LOM nº 23
2 - Projeto de Lei nº 29/2019 = Lei Municipal nº 2366/2019
3 - Projeto de Lei nº 30/2019 = Lei Municipal nº 2367/2019
4 - Projeto de Lei nº 31/2019 = Lei Municipal nº 2368/2019
5 - Projeto de Lei nº 32/2019 = Lei Municipal nº 2369/2019
6 - Projeto de Lei nº 32/2019 = Lei Municipal nº 2369/2019
7 - Projeto de Resolução nº 07/2019 = Resolução nº 07/2019

