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 9ª SESSÃO ORDINÁRIA
04/08/2020 ÀS 20H

VEREADORES PRESENTES: -----------------------------------------------------------------------------Ailton José Bereta, Bruno César Xavier de Carvalho, João Manoel Fonte, João Pedro
Pereira, Paulo Roberto Silingardi e Paulo Sérgio Zaniboni
VEREADORES AUSENTES: -------------------------------------------------------------------------------José Carlos Rossan, José Haroldo Magalhães Lourenço e Roberto Carlos Perpétuo Perez
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do executivo:
Projeto de Lei nº 23/2020: que dá denominação ao prédio localizado à Rua
Alexandre Piva nº 345 - centro em Bálsamo onde está instalado Centro de Referencia da
Assistência Social - CRAS, e dá outras providências.
De autoria do legislativo:
Projeto de Lei nº 11/2020: de autoria do vereador Ailton José Bereta, que dá
denominação ao salão que integra o projeto de infraestrutura de reabilitação do Parque
Primavera;
Projeto de Lei nº 12/2020: de autoria do vereador Ailton José Bereta, que dá
denominação em área verde localizada entre os cruzamentos da Avenida Brasil com a
Rua Braz Navas;
Requerimento nº 04/2020: de autoria do vereador Bruno César Xavier de
Carvalho, que requer que o Executivo informe à Câmara Municipal a lista final, já com as
devidas substituições, das 100 famílias que terão direito às moradias do Conjunto
Habitacional Bálsamo B;
Moção nº 05/2020: de autoria dos vereadores Ailton José Bereta, Bruno César
Xavier de Carvalho, João Manoel Fonte, Paulo Roberto Silingardi e Paulo Sérgio
Zaniboni, que repúdia a agência de Bálsamo do Banco do Brasil S/A, pela má qualidade
dos serviços prestados à população;
Indicação nº 47/2020: de autoria do vereador João Pedro Pereira, sugere, por conta
da pandemia do Coronavírus, que os prazos concedidos aos empresários - que
receberam áreas para construção de empresas - sejam ampliados;
Indicação nº 48/2020: de autoria do vereador Paulo Sérgio Zaniboni, sugere que seja
feita correção na canaleta existente no cruzamento das Ruas São Paulo e Rio Grande do
Sul, pois tem sido alvo de várias reclamações apresentadas por munícipes por ser bem
desnivelada em relação ao asfalto;

Indicação nº 49/2020: de autoria do vereador Paulo Sérgio Zaniboni, sugere que
sejam disponibilizados servidores para fazerem leituras térmicas das pessoas, nas
entradas da cidade, para auxiliar no monitoramento e controle do COVID-19;
Indicação nº 50/2020: de autoria do vereador João Manoel Fonte, sugere a limpeza
das cabeceiras das pontes localizadas na Rodovia Vicinal José Gerônimo de Paulo, além
de melhorar as sinalizações que indicam aqueles locais e os locais com curvas;
Indicação nº 51/2020: de autoria do vereador João Manoel Fonte, sugere que seja
realizada uma avaliação do estado de conservação das pontes localizadas nas áreas
rurais do município, realizando a reparação daquelas que apresentem problemas
estruturais;
Indicação nº 52/2020: de autoria do vereador João Pedro Pereira, sugere a
instalação de bebedouros de água nos seguintes pontos da cidade: na Praça Dr. Alcides
Ferreira, no Pátio da Estação e na Praça Rodrigo de Paula Carvalho da Silva;
Indicação nº 53/2020: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
sugere que o Executivo celebre convênio com a Polícia Militar para implantar a "Atividade
Delegada", aumentando assim o número de policiais no município, de forma que os
contratados atuem aos finais de semana, especificamente nas ações de combate à Covid19, no sentido de impedir qualquer tipo de aglomeração;
Indicação nº 54/2020: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
sugere que o Executivo instale placas de "proibido estacionar" em toda a extensão da
pista de caminhada da rua Aparecido Naliati, marginal da linha férrea. A medida visa
preservar pedestres e ciclistas que utilizam o espaço.
UTILIZARAM A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------1 - O vereador Bruno César Xavier de Carvalho, que recebeu aparte do vereador João
Manoel Fonte;
2 - O vereador João Pedro Pereira, que recebeu aparte do vereador Paulo Roberto
Silingardi;
3 - O vereador João Manoel Fonte;
4 - O vereador Paulo Roberto Silingardi, que recebeu aparte dos vereadores Bruno César
Xavier de Carvalho e Ailton José Bereta;
5 - Novamente, o vereador João Pedro Pereira, que recebeu aparte do vereador Paulo
Roberto Silingardi;
6 - O vereador Paulo Sérgio Zaniboni, que recebeu aparte do vereador Paulo Roberto
Silingardi;
7 - Novamente, o vereador Bruno César Xavier de Carvalho;
8 - Novamente, o vereador Paulo Roberto Silingardi;
9 - O presidente Ailton José Bereta.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal
Projetos de leis nºs 23, 11 e 12/2020, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 04/2020, foi aprovado por unanimidade.
Moção nº 05/2020, foi aprovada por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 - Projeto de Lei nº 23/2020 = Lei Municipal nº 2.409
2 - Projeto de Lei nº 11/2020 = Lei Municipal nº 2.410
3 - Projeto de Lei nº 12/2020 = Lei Municipal nº 2.411

