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 1ª SESSÃO ORDINÁRIA
01/02/2022 ÀS 20H
VEREADORES PRESENTES: -----------------------------------------------------------------------------Ailton José Bereta, Bruno César Xavier de Carvalho, Hilton Bruno José dos Santos, Ilso
Antonio Monteiro Vasques, José Haroldo Magalhães Lourenço, Kelen Fernanda Maschio
Duarte, Leonardo Corte Euzébio, Roberto Carlos Perpétuo Perez e Simone Jesus
Marques da Silva Carrieiro
VEREADORES AUSENTES: -------------------------------------------------------------------------------não houve registro
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do executivo:
Projeto de Lei nº 06/2022: que dá denominação ao Complexo de Saúde.
Projeto de Lei nº 07/2022: que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar
repasses a título de subvenções a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE MIRASSOL - APAE, ASSOCIAÇÃO RENASCER e UNIÃO BRASIL
KARATÊ-DO SHITORYU KAI de acordo com a Lei Orçamentária 2.494, de 09 de
dezembro de 2021 e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 08/2022: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial destinado a suplementar dotação orçamentária.
Projeto de Lei nº 09/2022: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial destinado a suplementar dotação orçamentária.
Projeto de Lei nº 10/2022: que dispõe sobre o parcelamento especial e pagamento
à vista com desconto de créditos tributários e não tributários do Município de Bálsamo
para o ano de 2022 e dá outras providências.
De autoria do legislativo:
Projeto de Lei nº 02/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, que revogada a Lei Municipal nº2.439, de 18 de Fevereiro de 2021;
Projeto de Lei nº 03/2022: de autoria de todos os vereadores, que institui
Campanha de Conscientização sobre a importância da Educação Financeira nas escolas
públicas municipais do município de Bálsamo;
Requerimento nº 01/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, que requer informações acerca dos endereços dos Ecopontos, de dados das
empresas que estão prestando serviços de caçamba no município e autorização da
Prefeitura para a referida prestação de serviço;
Requerimento nº 02/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, que requer informações acerca dos endereços dos Ecopontos, de dados das

empresas que estão prestando serviços de caçamba no município e autorização da
Prefeitura para a referida prestação de serviço;
Requerimento nº 03/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, que requer informações acerca da Lei nº 2.438/2021, que institui em Bálsamo o
projeto "Adote uma Praça";
Moção nº 01/2022: de autoria de todos os vereadores, que faz apelo ao ViceGovernador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, e ao Presidente da ALESP, o
Deputado Estadual Carlão Pignatari, que envide seus esforços no sentido de conseguir a
vinda do Programa "Meu Pet Contêiner" a Bálsamo;
Indicação nº 01/2022: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere a
disponibilização de uma área no Distrito Industrial João Soares Geraldes, para servir de
pátio para estacionamento e guarda de caminhões, evitando que esses veículos fiquem
parados nas vias públicas;
Indicação nº 02/2022: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere a
execução da Lei Municipal nº 1.483/99 - que determina a obrigação aos proprietários de
lotes com ou sem edificação, fazer calçadas, muretas ou muros em suas áreas e da Lei
Municipal 1.901/2008 - que regulamenta o uso, a limpeza e a manutenção de terrenos
situados no Município;
Indicação nº 03/2022: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere a
instalação de poste de iluminação pública na Rua Edmundo Borduqui - altura do nº 102;
Indicação nº 04/2022: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere a
instalação de lombofaixas no cruzamento das Ruas Rio de Janeiro e Minas Gerais com a
Avenida Brasil e em frente a Escola Joaquim Silvio Nogueira. Essa medida visa dar maior
segurança aos pedestres, especialmente crianças no período de entrada e saída das
escolas;
Indicação nº 05/2022: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere a
substituição das depressões existentes na Rua Aurora Soares Geraldes, próximas a
Escola Modesto José Moreira, por lombofaixas;
Indicação nº 06/2022: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere que
seja realizada obras para prolongar a extensão da pista de caminhada no trecho do pátio
da Fepasa até a Rua Fernando Sanches;
Indicação nº 07/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que notifique os proprietários dos lotes localizados na Rua José
Alves de Paula, Bairro Parque Primavera, para que seja realizada a limpeza imediata.
Moradores do bairro relatam terrenos com mato alto, sujos e com focos de criadores de
dengue;
Indicação nº 08/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo a construção de um sarjetão na Rua Aparecido Bereta, no bairro
Parque do Sol, próximo ao nº 161. Moradores se queixam do acúmulo de sujeira (terra,
folhas, pedaços de galhos) trazido por chuvas e não encontram local para escoamento e
nesse trecho se acumula;
Indicação nº 09/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que realize limpeza e recape com urgência na Rua Vereador
Sebastião Cândido Ferreira, Bairro Benedito Antonio Misko, em atenção à demanda
solicitada pelos moradores;
Indicação nº 10/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que realize o recapeamento do trecho entre os números 182 e 212
da Rua Edmundo Borduqui, Bairro Jardim Cristina. Moradores relatam que a rua citada
recebeu recapeamento somente em parte de sua extensão, desconsiderando o trecho
informado;
Indicação nº 11/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que notifique todas as empresas que prestam serviços de caçambas
estacionárias em Bálsamo e exija o cumprimento da Lei nº 2.439/2021, com atenção
redobrada para o Cap. III, art. 7º, § 1º. A falta de sinalização luminosa impede rápida
visualização por parte de motoristas. Em tempos chuvosos, o risco de acidente por falta
da sinalização luminosa pode acarretar acidentes;

Indicação nº 12/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que tome conhecimento do Ofício n. 61/22 enviado para o
DETRAN/SP que por ora solicita verbas para a sinalização de solo e aéreo voltada para
as ruas do município. O ofício foi enviado pelos vereadores: Preto Enfermeiro, Ilsinho
Vasques e vereadora kelen (Cópia segue em anexo);
Indicação nº 13/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que dê continuidade ao Ofício nº 60/22, enviado ao Secretário de
Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi. A continuidade se faz
necessária e mostra apoio do Executivo ao trabalho desenvolvido pela Casa Legislativa e
pela dedicação que os vereadores Preto Enfermeiro, Ilsinho Vasques e a vereadora Kelen
vem desempenhando para inserir Bálsamo como beneficiária do Programa "Meu Pet
Contêiner". Ressalto a importância dessa sugestão visto que a junção de forças entre
Legislativo e Executivo é avanço para Bálsamo. (Cópia segue em anexo);
Indicação nº 14/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao executivo a notificação do responsável pelos cuidados com a área verde
localizada na Rua Guilherme Rodrigues, esquina com a Rua Jair Bosqueti, no bairro
Parque do Sol, e solicite a remoção da cerca e portão ao entorno daquela área;
Indicação nº 15/2022: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos, sugere
ao Executivo e Diretoria de Educação e Cultura que promova um dia de alimentação
diferenciada nas escolas municipais e ofereça as crianças uma alimentação vegana, a fim
de assegurar a todas as crianças uma variedade ampla de alimentos;
Indicação nº 16/2022: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos, sugere
ao Executivo que realize um feirão para a regularização de documentos imobiliários para
pessoas que residem no São José I. Essa sugestão é um pedido de várias famílias que
desejam regularizar suas casas e desconhecem o caminho que deverá ser percorrido
devido tratar-se de área doada pela Prefeitura Municipal. (Segue em anexo registro de
uma ação realizada pela prefeita da cidade de Barretos/SP);
Indicação nº 17/2022: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos, sugere
ao Executivo que realize um feirão "Limpa Nome" em conjunto com Serasa e SPC, a fim
de contribuir para as famílias que perderam seus empregos durante a pandemia, e tem o
desejo de regularizar suas finanças em 2022. Sugere ainda, caso acate a sugestão,
convidar profissionais de Bálsamo como articuladores e colaboradores para a negociação
(advogados, advogadas, contadores, administradores) e ofereçam nesse momento um
curso de Educação Financeira para quem fechar acordo de negociação;
Indicação nº 18/2022: de autoria do vereador Ilso Antonio Monteiro Vasques,
sugere a instalação de placa de nomenclatura no cruzamento da Rua Deolindo Vezzi com
a Avenida Brasil;
Indicação nº 19/2022: de autoria do vereador Ilso Antonio Monteiro Vasques,
sugere a instalação de boca de lobo no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Braz
Navas;
Indicação nº 20/2022: de autoria do vereador Ilso Antonio Monteiro Vasques,
sugere que seja feita a retirada do bueiro de superfície na estrada que dividi a
propriedade do senhor Manoel José de Paula, tendo em vista a inutilidade do mesmo,
além do fato de haver um relevo no local que prejudica a visibilidade de quem trafega pela
região. A área fica localizada na Estrada Municipal Bálsamo/Mirassolândia;
Indicação nº 21/2022: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicito que a Prefeitura, através da Diretoria de Educação, realize nas escolas uma
campanha de conscientização sobre a importância da separação do lixo reciclável,
colaborando assim com o meio ambiente e aumentando a vida útil do aterro sanitário do
município;
Indicação nº 22/2022: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicito que a Prefeitura, através da Diretoria de Saúde, realize uma campanha de
conscientização sobre a importância da doação de sangue, visto que o Hemocentro de
Rio Preto está com baixo estoque para atender a demanda dos hospitais da região;
Indicação nº 23/2022: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicito que a Prefeitura, através do Departamento de Serviços Urbanos, instale um

parque infantil na rotatória do Jardim Adélia Pelissoni Geraldes, em atendimento a
pedidos dos moradores;
Indicação nº 24/2022: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicito que a Prefeitura, através do Departamento de Serviços Urbanos, construa uma
lombada na rua Rio Grande do Sul, no trecho entre as ruas Aurora Soares Geraldes e
Lídio Lopes, em atendimento a pedido dos moradores.
UTILIZARAM A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------1 - A vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte;
2 - A vereadora Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro, que recebeu aparte da
vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte;
3 - O vereador Leonardo Corte Euzébio, que recebeu aparte do presidente Ailton José
Bereta e da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte;
4 - Novamente, a vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte;
5 - O vereador Bruno César Xavier de Carvalho, que recebeu aparte do presidente Ailton
José Bereta e dos vereadores Leonardo Corte Euzébio e Kelen Fernanda Maschio
Duarte;
6 - O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez, que recebeu aparte da vereadora Kelen
Fernanda Maschio Duarte;
7 - O presidente Ailton José Bereta, que recebeu aparte da vereadora Kelen
Fernanda Maschio Duarte.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal
Projetos de leis nºs 06, 07, 08, 09 e 10/2022, de autoria do executivo, e 03/2022,
de autoria do legislativo, foram aprovados por unanimidade.
Projeto de lei nº 02/2022, foi rejeitado pelo Plenário por cinco (5) votos contrários e
quatro (4) votos favoráveis. Votaram contra os vereadores José Haroldo Magalhães
Lourenço, Leonardo Corte Euzébio, Roberto Carlos Perpétuo Perez, Simone Jesus
Marques da Silva Carrieiro e o voto de desempate do presidente Ailton José Bereta.
Requerimentos nºs 01, 02 e 03/2022, foram aprovados por unanimidade.
Moção nº 01/2022, foi aprovada por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 - Projeto de Lei nº 06/2022 = Lei Municipal nº 2.503
2 - Projeto de Lei nº 07/2022 = Lei Municipal nº 2.504
3 - Projeto de Lei nº 08/2022 = Lei Municipal nº 2.505
4 - Projeto de Lei nº 09/2022 = Lei Municipal nº 2.506
5 - Projeto de Lei nº 10/2022 = Lei Municipal nº 2.507
6 - Projeto de Lei nº 03/2022 = Lei Municipal nº 2.508

