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

RESUMO DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA
01/10/2019 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 e Roberto Carlos Perpétuo Perez
VEREADORES AUSENTES: -------------------------------------------------------------------------------Paulo Sérgio Zaniboni
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do executivo:
Projeto de Lei nº 33/2019: 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, regularização e prolongamento de vias públicas, e da outras
providências.
De autoria do legislativo:
Projeto de Lei nº 06/2019: de autoria do vereador Bruno César Xavier de
Carvalho, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de ingressos gratuitos
para crianças carentes do Município de Bálsamo em circos, parques de diversões e
trenzinhos da alegria;
Indicação nº 72/2019: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães Lourenço,
que sugere a pintura de solo, para estacionamento de motocicletas, na Praça Dr. Alcides
Ferreira em frente a Lotérica Caiaque;
Indicação nº 73/2019: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que sugere a
construção de banheiro e melhorias nas condições sanitárias no local onde está instalada
a bomba de recalque, para atender ao servidor público que lá trabalha;
Indicação nº 74/2019: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que sugere a
construção de mini campo para atender os munícipes que residem em bairros após a
linha férrea;
Indicação nº 75/2019: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães Lourenço,
que sugere a instalação de equipamento e painel de senhas no Centro de Saúde, de
modo a organizar e aperfeiçoar o atendimento ao público;
Indicação nº 76/2019: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que sugere a
pintura das paredes internas e externas do velório municipal;
Indicação nº 77/2019: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que sugere que
sejam feitos os concertos dos dispositivos de captação de água pluvial - bocas de lobo nas ruas do município, principalmente nos captadores próximos das escolas.

UTILIZARAM A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------1 - O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço;
2 - O vereador Bruno César Xavier de Carvalho, que recebeu aparte dos vereadores
Roberto Carlos Perpétuo Perez;
3 - O vereador João Pedro Pereira, que recebeu aparte do vereador José Haroldo
Magalhães Lourenço;
4 - O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez;
5 - O vereador Paulo Roberto Silingardi, que recebeu aparte do vereador João Pedro
Pereira;
6 - O presidente José Donizete Claro da Silva.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As comissões de "Legislação Justiça e Redação" e de "Saúde, Educação,
Cultura, Esporte e Promoção Social" manifestaram-se contrários ao Projeto de Lei nº
06/2019, que de acordo com o Regimento Interno da Casa, em seu art. 56, fica
considerada a matéria rejeitada.
As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal.
Projeto de lei nº 33/2019, foi aprovado por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 - Projeto de Lei nº 33/2019 = Lei Municipal nº 2370/2019

