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RESUMO DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 

04/02/2020 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 08/2020: que dispõe sobre alteração da Lei nº 2.366, de 18 de 

Setembro de 2.019 
 
De autoria do legislativo: 
Projeto de Lei nº 02/2020: de autoria de todos os vereadores, que dá denominação 

nas ruas do Conjunto Habitacional Bálsamo B; 
Moção nº 01/2020: de autoria de todos os vereadores, que aplaude a equipe que 

esteve a frente da organização da Copa São Paulo de Futebol Júnior em Bálsamo; 
Indicação nº 01/2020: de autoria do vereador Bruno César Xavier de 

Carvalho, sugere que o Executivo ofereça transporte escolar urbano aos alunos da Escola 
Infantil João Soler Flores que morem distante do colégio; 

Indicação nº 02/2020: de autoria do vereador Bruno César Xavier de 
Carvalho, sugere que o Executivo instale várias lixeiras nas pistas de caminhada da 
avenida João Radi e da rua Aparecido Naliati. Sugere também, nestes mesmos espaços, 
a colocação de pequenas placas com os dizeres: "Aqui seu cão é muito bem-vindo! 
Porém, não se esqueça da sacolinha";  

Indicação nº 03/2020: de autoria do vereador Bruno César Xavier de 
Carvalho, sugere que o Executivo reajuste o salário e o valor do cartão-alimentação dos 
funcionários públicos municipais;  

Indicação nº 04/2020: de autoria do vereador João Pedro Pereira, sugere a mudança 
do esgoto localizado na cabeceira da ponte da cachoeirinha, deslocando-o ao antigo 
local. Feito isto, torna-se necessário o despejo de um ou dois caminhões de terra no 
esgoto desativado, para proteger a cabeceira da ponte e evitar que a mesma venha a ruir 
com o passar do tempo;    

Indicação nº 05/2020: de autoria do vereador João Pedro Pereira, sugere a 
instalação de placa, após a linha férrea, indicando a localização do Residencial Parque 
Primavera;   



Indicação nº 06/2020: de autoria do vereador João Pedro Pereira, sugere, com certa 
urgência, a construção de galerias para captação de água pluvial no trecho entre o 
cemitério municipal e a propriedade rural do senhor Orlando Messias, tendo em vista que 
em dias de chuva mais intensa a água adentra nas casas desta localidade; 

Indicação nº 07/2020: de autoria do vereador João Pedro Pereira, sugere a 
construção de sanitários, masculino e feminino, na quadra poliesportiva localizada no 
CDHU Governador André Franco Montoro; 

Indicação nº 08/2020: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães Lourenço, 
sugere a pintura de solo, para estacionamento de motocicletas, na Praça Dr. Alcides 
Ferreira em frente a Lotérica Caiaque; 

Indicação nº 09/2020: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães Lourenço, 
sugere a instalação de lombada na rua Candido Soler Geres, altura do número 101; 

Indicação nº 10/2020: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães Lourenço, 
sugere a implantação de ciclofaixa ou ciclovia a partir do Distrito Industrial I - que margeia 
a Rodovia Vicinal José Gerônimo de Paula, passando pela rotatória e pelo pontilhão, com 
término nas proximidades da entrada do Condomínio Por do Sol; 

Indicação nº 11/2020: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães Lourenço, 
sugere a instalação de ventiladores na sala de espera do Centro de Saúde. 

 
UTILIZARAM A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------- 
1 - O vereador Bruno César Xavier de Carvalho; 
2 - O vereador Paulo Sérgio Zaniboni; 
3 - O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço; 
4 - O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez, que recebeu aparte do vereador José 
Haroldo Magalhães Lourenço; 
5 - O vereador João Pedro Pereira, que recebeu aparte dos vereadores José Haroldo 
Magalhães Lourenço, Bruno César Xavier de Carvalho e José Donizete Claro da Silva;  
6 - O vereador Paulo Roberto Silingardi; 
7 - O presidente Ailton José Bereta. 
 
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal.   
Projetos de leis nºs 08 e 02/2020, foram aprovados por unanimidade. 
Moção nº 01/2020, foi aprovada por unanimidade.   
 

TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------- 
1 - Projeto de Lei nº 08/2020 = Lei Municipal 2.384/2020 
2 - Projeto de Lei nº 02/2020 = Lei Municipal 2.385/2020 
 
 


