ATENDIMENTOS
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ENDEREÇO
Câmara Municipal de Bálsamo
Rua São Paulo, 740 – JD São Domingos
Bálsamo/SP
CEP: 15140-000

RESUMO DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA
07/12/2020 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 registrou-se ausências
ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA: ----------------------------------------------------------------A composição da Mesa Diretora para o exercício de 2.022, ficou constituída da seguinte
forma: Presidente Ailton José Bereta, Vice-Presidente Hilton Bruno José dos Santos, 1º
Secretário Ilso Antonio Monteiro Vasques e 2º Secretário Leonardo Corte Euzébio
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do executivo:
Projeto de Lei nº 35/2021: que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período
2022/2025 e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 36/2021: que estima a receita e fixa a despesa do Município de
Bálsamo para o exercício de 2022;
Projeto de Lei nº 38/2021: que dispõe sobre alteração da Lei nº 2.455, de 25 de maio
de 2.021;
Projeto de Lei nº 39/2021: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial destinado a suplementar dotação orçamentária;
Projeto de Lei nº 40/2021: que autoriza o Município de Bálsamo a contratar com a
DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, operações
de crédito com outorga de garantia e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 41/2021: que altera o Orçamento vigente e autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar;
Projeto de Lei nº 42/2021: que dispõe sobre a revogação da Lei Nº 2.370, 02 de
Outubro de 2019 do Município de Bálsamo e dá outras providências.
De autoria do legislativo:
Projeto de Lei nº 22/2021: de autoria dos vereadores Ailton José Bereta e Roberto
Carlos Perpétuo Perez, que dá denominação nos logradouros públicos localizados no
Loteamento Jardim Rosa Maria e Loteamento Residencial Ana Maria Munhoz e dá outras
providências;

Projeto de Lei nº 23/2021: de autoria da vereadora Simone Jesus Marques da Silva
Carrieiro, que dá denominação em área de lazer, localizada no loteamento Jardim Rosa
Maria e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 24/2021: de autoria dos vereadores Ailton José Bereta e Leonardo
Corte Euzébio, que dá denominação em área de lazer, localizada no loteamento Jardim
Rosa Maria e dá outras providências;
Requerimento nº 22/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de
Carvalho, que requer informações sobre quais os objetivos, hoje, para os 194 hectares de
terra declarados como expansão urbana pela Lei Municipal nº 2.359;
Indicação nº 331/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos, sugere
ao Executivo a construção de banheiros no novo cemitério em atenção à comunidade
Balsamense;
Indicação nº 332/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos, sugere
ao Executivo a pintura do prédio do CCI que se encontra com a pintura desgastada
devido ação do tempo;
Indicação nº 333/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos, sugere
ao Executivo a instalação de telas de proteção nos bueiros localizados no final da Avenida
Brasil, em atenção à demanda solicita pelos comerciantes dessa localidade;
Indicação nº 334/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos, sugere
ao Executivo para fornecer cursos profissionalizantes para os trabalhadores da limpeza
da cidade (Anteprojeto de Lei segue em anexo);
Indicação nº 335/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que proíba o trânsito de veículos automotores na praça central de
Bálsamo (Praça da Igreja Matriz), em atenção aos pais e responsáveis que alertam do
perigo de acidentes devido à velocidade com que os motoristas têm transitado no local.
Se a proibição não for possível, que pelo menos reforce a fiscalização junto a polícia local,
pois muitas crianças brincam no parquinho dessa área e desfrutam com seus pais e/ou
responsáveis de toda praça central;
Indicação nº 336/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo a construção do calçamento e providencie bancos fixos para a área
verde localizada no final da Rua Luís Marangoni, Bairro Bento Geraldes, em atenção à
solicitação dos moradores daquela localidade que tem o desejo de desfrutar com sua
família desse ambiente público;
Indicação nº 337/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo a construção de uma lombada na Rua Luís Marangoni, Bairro Bento
Geraldes, em atenção à solicitação dos moradores que alertam para o risco de acidentes,
devido à velocidade com que os motoristas vêm transitando por esse logradouro;
Indicação nº 338/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo para que seja criada a Lei de Incentivo ao esporte amador e
profissional, com ênfase também a apoiar o esporte individual com o programa Bolsa
Atleta já instituído em vários municípios do Estado de São Paulo;
Indicação nº 339/2021: de autoria do vereador Ailton José Bereta, sugere ao
Executivo a implantação de mão única de direção no trecho entre o Supermercado Serv
Sol e o trevo secundário - localizado na avenida Brasil, estabelecendo que apenas os
veículos que se dirigem ao trevo poderão trafegar por aquele local;
Indicação nº 340/2021: de autoria do vereador Ilso Antonio Monteiro Vasques,
sugere ao Executivo a realização da pintura de solo, de Pare, nas ruas do Parque
Primavera;
Indicação nº 341/2021: de autoria do vereador Ilso Antonio Monteiro Vasques,
sugere ao Executivo a instalação de redutor de velocidade na Rua Hugo Pelissoni, no
Parque Primavera, realizando um estudo para avaliar o melhor local para implantação da
referida sugestão;
Indicação nº 342/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços Urbanos, dê
o exemplo e respeite a "Lei das Caçambas" (Lei nº 2.439) durante a realização de obras
em prédios públicos;

Indicação nº 343/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através da Diretoria de Meio Ambiente, implante
em Bálsamo o "IPTU Verde", programa que concede descontos no IPTU de residências
que adotem práticas favoráveis ao meio ambiente;
Indicação nº 344/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal faça uma fiscalização e exija o cumprimento da Lei
nº 1.857, que estabelece regras de segurança para a condução de cães de grande porte,
como a obrigação da utilização de coleira, enforcador e focinheira.
UTILIZOU A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------O vereador Bruno César Xavier de Carvalho;
A vereadora Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro;
A vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte;
O vereador Ailton José Bereta;
O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez;
O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço;
O vereador Ilso Antonio Monteiro Vasques, que recebeu aparte dos vereadores
Kelen Fernanda Maschio Duarte e Ailton José Bereta;
O presidente Leonardo Corte Euzébio;
O vereador Hilton Bruno José dos Santos.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal
Projetos de leis nºs 35, 36, 38, 39, 40, 41/2021, de autoria do executivo e nºs 22, 23
e 24/2021, de autoria legislativa, foram aprovados por unanimidade.
Projeto de lei nº 42/2021, foi aprovado por sete (7) votos favoráveis e 1 (um) voto
contra. A vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte votou contra.
Requerimento nº 22/2021,foi aprovado por cinco (5) votos favoráveis e três (3) votos
contrários. Os vereadores Ailton José Bereta, Kelen Fernanda Maschio Duarte e Roberto
Carlos Perpétuo Perez votaram contra.
TRIBUNA LIVRE: ----------------------------------------------------------------------------------------------O presidente Leonardo Corte Euzébio convidou o Diretor de Saúde, Manuel Luiz da
Silva - que se inscreveu conforme as regras da Resolução nº 06/2021, para utilização da
palavra. O orador, que tinha 10 minutos de fala, recebeu aparte dos vereadores Ailton
José Bereta e Bruno César Xavier de Carvalho.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 - Projeto de Lei nº 35/2021 (executivo) = Lei Municipal nº 2493
2 - Projeto de Lei nº 36/2021 (executivo) = Lei Municipal nº 2494
3 - Projeto de Lei nº 38/2021 (executivo) = Lei Municipal nº 2485
4 - Projeto de Lei nº 39/2021 (executivo) = Lei Municipal nº 2486
5 - Projeto de Lei nº 40/2021 (executivo) = Lei Municipal nº 2487
6 - Projeto de Lei nº 41/2021 (executivo) = Lei Municipal nº 2488
7 - Projeto de Lei nº 42/2021 (executivo) = Lei Municipal nº 2489
8 - Projeto de Lei nº 22/2021 (legislativo) = Lei Municipal nº 2490
9 - Projeto de Lei nº 23/2021 (legislativo) = Lei Municipal nº 2491
10 - Projeto de Lei nº 24/2021 (legislativo) = Lei Municipal nº 2492

