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

RESUMO DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA
18/11/2020 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
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do legislativo:
Projeto de Lei nº 20/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de
Carvalho, que institui o Programa "Meu Primeiro Emprego" no município de Bálsamo,
para contratação de jovens pelo mercado de trabalho e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 21/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de
Carvalho, que regulamenta o atendimento em sistema de rodízio das farmácias de
Bálsamo aos domingos e feriados;
Moção nº 21/2021: de autoria dos vereadores Ailton José Bereta, 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, que agradece os palestrantes e colaboradores
da 1ª audiência pública sobre inclusão, com o tema: "Eu seio que preciso. E você!?;
Indicação nº 322/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços Urbanos,
retire a estrutura da lanchonete desativada há vários anos na praça Rodrigo de Paula
Carvalho da Silva, atendendo a pedido dos moradores da região. Solicita ainda que na
referida praça seja construída uma lanchonete de alvenaria, oferecendo melhores
condições de trabalho e higiene, e respeitando o projeto paisagístico da praça
Indicação nº 323/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através da Diretoria de Educação, providencie o
impedimento da rua Dr. Alberto Andaló, no trecho entre a rua São Paulo e a rua Paraná,
nos horários de entrada e saída do Projeto Fiorilli, com o objetivo de evitar acidentes,
como o ocorrido na semana passada;
Indicação nº 324/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que construa uma lombada na Rua Brás Navas, próximo ao nº 191,
em atenção à demanda solicitada por moradores que alertam para o risco de acidentes
graves devido à alta velocidade com que os motoristas transitam pelo local;

Indicação nº 325/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que realize uma operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua
Prefeito Denir Zamariolli, Bairro São José I, com atenção maior em frente à pracinha do
são José (lado oposto/esquerdo). Moradores alertam risco de acidentes com crianças e
seus responsáveis, e com os funcionários do distrito industrial que transitam diariamente
pelo local;
Indicação nº 326/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos, sugere
ao Executivo que notifique a empresa Vivo/Telefônica ou contratada e solicite a remoção
de cabos e fios soltos e/ou amarrados pelos postes da cidade em atenção ao risco de
acidentes que podem acontecer devido as crianças, jovens e adolescentes estarem
brincando com os cabos soltos;
Indicação nº 327/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos, Sugere
ao Executivo a construção de um sarjetão na Rua Aparecido Bereta, nº 161, Bairro
Parque do Sol, em atenção a reivindicação da moradora do bairro;
Indicação nº 328/2021: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães Lourenço,
sugere a disponibilização de uma cópia das chaves do Centro de Lazer do Trabalhador de
Bálsamo - CLTB ao professor responsável pelo projeto de karate, para que ele possa abrir
e fechar o local nos dias de aula;
Indicação nº 329/2021: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães Lourenço,
sugere a implantação de iluminação pública na pracinha que fica localizada no
cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Braz Navas, tendo em vista que o local está
sendo utilizado por usuários de droga, que se aproveitam do fato de ser uma área escura.
Tal sugestão atende ao pedido de moradores locais;
Indicação nº 330/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através da Diretoria de Saúde, coloque em prática
o projeto "Amigo X", regulamentado por Lei Municipal, com a finalidade de disponibilizar
atendimento psicológico aos alunos e funcionários das escolas de Bálsamo.
UTILIZOU A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------A vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte;
O vereador Ailton José Bereta;
O vereador Bruno César Xavier de Carvalho, que recebeu aparte do vereador
Ailton José Bereta;
O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez, que recebeu aparte do vereador
Bruno César Xavier de Carvalho;
O vereador Ilso Antonio Monteiro Vasques, que recebeu aparte da vereadora
Kelen Fernanda Maschio Duarte;
O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço, que recebeu aparte do vereador
Ailton José Bereta;
Novamente, a vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte, que recebeu aparte
do vereador Ailton José Bereta;
Novamente, o vereador Ailton José Bereta, que recebeu aparte da vereadora
Kelen Fernanda Maschio Duarte e do vereador Ilso Antonio Monteiro Vasques;
Novamente, o vereador Bruno César Xavier de Carvalho;
Novamente, a vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte;
O presidente Leonardo Corte Euzébio.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal.
Projeto de lei nº 20/2021, foi rejeitado por cinco (5) votos contrários e quatro (4)
votos favoráveis. Votaram contra os vereadores Ailton José Bereta, Hilton Bruno José dos
Santos, Kelen Fernanda Maschio Duarte, Roberto Carlos Perpétuo Perez e Leonardo
Corte Euzébio - com voto de desempate.
Projeto de lei nº 21/2021, foi aprovado por seis (6) votos favoráveis e uma (1)
abstenção. A vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte se absteve.
Moção nº 21/2021, foi aprovado por unanimidade.

TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 - Projeto de Lei nº 21/2020 (legislativo) = Lei Municipal nº 2.483

