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 3ª SESSÃO ORDINÁRIA
03/03/2020 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: -------------------------------------------------------------------------------Nenhuma falta
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do executivo:
Projeto de Lei nº 13/2020: que dispõe sobre o destaque de parte de imóvel urbano,
para fins de utilidade pública, destinada para regularização de via pública pelo seu
alargamento, e da outras providências;
Projeto de Lei nº 14/2020: que autoriza a Prefeitura Municipal a ocorrer despesas
com Evento Público;
Veto ao Autógrafo de Lei nº 46/2019, referente ao Projeto de Lei nº 08/2019, que
determina o envio de projeto/mapa e memorial descritivo em projetos de lei que tratem de:
expansão urbana; desapropriação, doação e recebimento de áreas; afetação e
desafetação de áreas públicas e dá outras providências.
De autoria do legislativo:
Projeto de Lei nº 03/2020: de autoria do presidento Ailton José Bereta, que dispõe
sobre o reconhecimento da modalidade cutiano como patrimônio histórico cultural do
município e estabelece normas para a realização de rodeios;
Projeto de Lei nº 04/2020: de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a revisão
geral e anual da remuneração dos servidores públicos e subsídios dos agentes políticos
da Câmara Municipal e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 05/2020: de autoria de todos os vereadores, que dá denominação
em área pública de Centro de Atendimento ao Turista "Pesqueiro 3M - Dr Márcio Alves de
Paula Carmona, Moacyr Banhato e Vereador Milton José da Silveira";
Projeto de Lei nº 06/2020: de autoria de todos os vereadores, que dá denominação
na Rua Projetada do Distrito Industrial Prefeito João Soares Geraldes de Rua Pedro Claro
da Silva;
Projeto de Lei nº 07/2020: de autoria de todos os vereadores, que dá denominação
no passeio público as margens represa, localizada entre o cruzamento da Avenida do
Progresso e Avenida Brasil, de Passeio Público Largo da Represa Luiz Calsaverini;

Projeto de Resolução nº 03/2020: de autoria da Mesa Diretora, que institui a
Ouvidoria e regulamenta o Serviço de Informação ao Cidadão - SIC da Câmara Municipal
de Bálsamo/SP, objetivando conferir efetividade ao acesso à informação de que trata o
art. 9º, inc. I, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
Indicação nº 15/2020: de autoria do vereador José D. Claro da Silva, sugere
instalação de placa informando que a rua é sem saída, nos seguintes endereços: Rua
Edson Palma - esquina com a Rua Lourença Diogo Ayala; Rua Candido José da Rocha esquina com a Rua Lourença Diogo Ayala; Rua Francisco de Oliveira - esquina com a
Rua Lourença Diogo Ayala e Rua João Chiovetto - esquina com a Rua Rio Grande do Sul;
Indicação nº 16/2020: de autoria do presidente Ailton José Bereta, sugere que o
descritivo da placa de denominação da quadra de futebol society - localizada no
Residencial Parque do Sol - seja pintada, já que os letreiros atuais são adesivos e estão
sendo retirados por vândalos;
Indicação nº 17/2020: de autoria do vereador José D. Claro da Silva, sugere que o
Poder Público realize a coleta de lixo nos seguintes bairros rurais: Coqueiro, Coqueirinho
e Ponte Nova;
Indicação nº 18/2020: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
sugere que o Executivo volte a instalar tachões, também conhecidos como "tartarugas",
para melhor sinalizar a ciclovia da avenida João Radi, estendendo a mesma até o bairro
Parque do Sol. Pede também a instalação de uma ciclovia na rua Aparecido Naliati,
marginal da linha férrea;
Indicação nº 19/2020: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
sugere que o Executivo volte a realizar o projeto Cineminha na Praça, com exibição de
filmes infantis na Praça da Matriz;
Indicação nº 20/2020: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
sugere ao Executivo a instalação de um parquinho na área verde do bairro Jardim
Cristina, localizada atrás do Velório Municipal;
Indicação nº 21/2020: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
sugere a realização de melhorias na quadra de areia do bairro São José: substituição de
toda a areia; instalação de alambrados ao redor da quadra; reforma na caixa de concreto
que impede a saída da areia, deixando a mesma com formas arredondadas; troca das
redes dos gols e instalação de um bebedouro.
UTILIZARAM A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------1 - O vereador José D. Claro da Silva;
2 - O vereador Bruno César Xavier de Carvalho, que recebeu aparte do presidente Ailton
José Bereta;
3 - O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço;
4 - O vereador João Pedro Pereira, que recebeu aparte do presidente Ailton José Bereta;
5 - O vereador Paulo Roberto Silingardi;
6 - Novamente, o vereador João Pedro Pereira;
7 - O vereador Paulo Sérgio Zaniboni;
8 - Novamente, o vereador Bruno César Xavier de Carvalho, que recebeu aparte do
vereador João Pedro Pereira;
9 - O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez;
10 - Novamente, o vereador Paulo Roberto Silingardi;
11 - Novamente, o vereador Bruno César Xavier de Carvalho;
12 - O presidente Ailton José Bereta.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal.
Veto ao Autógrafo de Lei nº 46/2019, foi rejeitado pelo Plenário em escrutínio
secreto pela maioria absoluta da Câmara - 05 (cinco) votos contrários e 04 (quatro) votos
favoráveis à matéria.
Projetos de leis nºs 13, 14, 03, 04, 05, 06 e 07/2020, foram aprovados por
unanimidade.

Projeto de Resolução nº 03/2020, foi aprovado por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 - Projeto de Lei nº 13/2020 = Lei Municipal nº 2.392
2 - Projeto de Lei nº 14/2020 = Lei Municipal nº 2.393
3 - Projeto de Lei nº 03/2020 = Lei Municipal nº 2.394
4 - Projeto de Lei nº 04/2020 = Lei Municipal nº 2.395
5 - Projeto de Lei nº 05/2020 = Lei Municipal nº 2.396
6 - Projeto de Lei nº 06/2020 = Lei Municipal nº 2.397
7 - Projeto de Lei nº 07/2020 = Lei Municipal nº 2.398

