
 CÂMARA MUNICIPAL DE BÁLSAMO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

site:www.cmbalsamo.sp.gov.br e-mail:camara@cmbalsamo.sp.gov.br 
RUA SÃO PAULO, Nº 740 - JD SÃO DOMINGOS - CEP: 15.140-000 - (017) 3264-1518 

  
 
 

RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
19ª Sessão Ordinária - 2021 

 
 
 

Indicação nº 331 
Sugere ao Executivo a construção de banheiros no novo cemitério em atenção à 

comunidade Balsamense. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 332 

Sugere ao Executivo a pintura do prédio do CCI que se encontra com a pintura 
desgastada devido ação do tempo. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 333 

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. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 334 

Sugere ao Executivo para fornecer cursos profissionalizantes para os 
trabalhadores da limpeza da cidade (Anteprojeto de Lei segue em anexo). 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 335 

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. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 
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Indicação nº 336 
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. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 337 

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. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 338 

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. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 339 

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. 

Vereador: Ailton José Bereta - MDB 

 
Indicação nº 340 

Sugere ao Executivo a realização da pintura de solo, de Pare, nas ruas do Parque 
Primavera. 

Vereador: Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB 
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Indicação nº 341 
Sugere ao Executivo a instalação de redudor de velocidade na Rua Hugo 

Pelissoni, no Parque Primavera, realizando um estudo para avaliar o melhor local para 
implantação da referida sugestão. 

Vereador: Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB 

 
Indicação nº 342 

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. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - PSDB 

 
Indicação nº 343 

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. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - PSDB 

 
Indicação nº 344 

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. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - PSDB 

 

Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 02 de Dezembro de 2021.  
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ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 334/2021 

 

ANTEPROJETO DE LEI 
 
 

Institui cursos profissionalizantes para os 
trabalhadores que atuam na limpeza da 
cidade de Bálsamo.    

 
Art. 1º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a criar cursos profissionalizantes 
nas mais diversas áreas conforme a disponibilidade de Recursos Humanos e materiais 
para os servidores que trabalham na limpeza da cidade de Bálsamo. 
 
Parágrafo Único - Os cursos serão ministrados por profissionais convidados pelo 
executivo e regulamentados pela Secretaria Municipal de Educação.  
 
Art. 2º - Após a conclusão do Curso serão fornecidos Certificados de Conclusão com 
validade para todo o território municipal, com a chancela da Secretaria Municipal de 
Educação.  
 
Art 3º - O local para ministrar os cursos poderá ser nas escolas e outros espaços da 
própria Prefeitura em turno Noturno.  
 
Art. 4º - Outras despesas com a execução das ações previstas nesta Lei correrão à 
conta de dotações orçamentárias próprias e previstas pela LOA, observados os limites 
de movimentação, empenho e pagamento da programação orçamentária e financeira 
anual. 
  
Art. 5º - Caberá ao Executivo à regulamentação desta Lei, no que couber, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar de sua publicação.  
 
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 

JUSTIFICATIVA  
 

Tendo em vista a constante modificação imposta aos trabalhadores da limpeza, se faz 
necessário o apoio do município de Bálsamo na oferta de cursos profissionalizantes 
para os profissionais da limpeza. Vale lembrar que todo aprendizado sempre é 
revertido no bem estar geral dos próprios trabalhadores, bem como de toda a 
população em geral, que contará com mais profissionais especializados nas mais 
diversas áreas. Ressalta que esse anteprojeto foi referenciado no trabalho de outro 
vereador que nutro respeito e admiração, o Vereador Fernando Deadpool do município 
de Gravatí/RS.  

 

 


