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 10ª SESSÃO ORDINÁRIA
18/08/2020 ÀS 20H

VEREADORES PRESENTES: -----------------------------------------------------------------------------Ailton José Bereta, Bruno César Xavier de Carvalho, João Manoel Fonte, João Pedro
Pereira, 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 21/2020: que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para
elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2021, e dá
outras providências.
De autoria do legislativo:
Projeto de Lei nº 13/2020: de autoria do vereador Bruno César Xavier de
Carvalho, que dispõe sobre a obrigatoriedade da Prefeitura e da Câmara Municipal de
Bálsamo agendarem suas audiências públicas;
Indicação nº 55/2020: de autoria do vereador João Manoel Fonte, que sugere a
criação de rotas turísticas para ciclistas que visitam Bálsamo, instalando, em primeiro
momento, placas nas entradas da cidade com mapas indicando pontos de visitação como
Clever Casado, Cachoeirinha do Miltão, etc. A ideia é transformar nosso município num
local de encontro de ciclistas de toda região;
Indicação nº 56/2020: de autoria do vereador João Manoel Fonte, que sugere que
seja realizada uma consulta aos pais de alunos das escolas da rede municipal, sobre o
retorno ou não das aulas presenciais no ano de 2020. Esta consulta deverá ser realizada
de modo a observar os padrões de segurança contra a COVID-19, cogitando-se a
possibilidade de ser feita online;
Indicação nº 57/2020: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que sugere que as
lombadas construídas no prolongamento da Rua Rio de Janeiro, acesso ao bairro Parque
Primavera, sejam recortadas, de modo a possibilitar a passagem de cadeirantes. Isso
ocorre porque, como não existem calçadas no local, os cadeirantes transitam pela rua e
necessitam transpor as lombadas, o que lhes causa dificuldades;
Indicação nº 58/2020: de autoria do vereador João Pedro Pereira, que sugere que
seja apagada a pintura de solo - indicativa de PARE - na Rua Rio de Janeiro, cruzamento
com a Rua Alberto Andaló, eis que houve uma alteração na sinalização e a manutenção
da pintura incorreta causa confusão aos condutores de veículos;

Indicação nº 59/2020: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere que o Executivo pague percentual de insalubridade de 40% para todos os
funcionários do Centro de Saúde, retroativo a maio, até o final do estado de calamidade
de saúde pública no município, em razão da pandemia da Covid-19;
Indicação nº 60/2020: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere que a Diretoria de Saúde faça uma rigorosa avaliação do estado dos pneus
das ambulâncias e vans utilizadas para o transporte de pacientes, e providencie imediata
troca dos pneus que estiverem em condições precárias;
Indicação nº 61/2020: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
que sugere que o Executivo instale iluminação pública no poste localizado em frente ao
número 342 da rua João Lourenço Munhoz, e também no poste localizado próximo ao
número 02 da rua Dr. Alberto Andaló.
UTILIZARAM A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------1 - O vereador João Manoel Fonte;
2 - O vereador Bruno César Xavier de Carvalho, que recebeu aparte do vereador João
Manoel Fonte;
3 - O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez, que recebeu aparte do vereador Bruno
César Xavier de Carvalho;
4 - O vereador João Pedro Pereira, que recebeu aparte do presidente Ailton José Bereta e
do vereador Bruno César Xavier de Carvalho;
5 - O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço, que recebeu aparte do presidente
Ailton José Bereta;
6 - O vereador Paulo Roberto Silingardi;
7 - O vereador Paulo Sérgio Zaniboni;
8 - Novamente o vereador João Pedro Pereira.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As comissões deixaram o Projeto de Lei nº 13/2020 para estudo.
As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal.
Projeto de lei nº 21/2020, foi aprovado por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 - Projeto de Lei nº 21/2020 = Lei Municipal nº 2.413

