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

RESUMO DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA
15/06/2020 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: -------------------------------------------------------------------------------Nenhum registro
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do executivo:
Projeto de Lei nº 15/2021: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial destinado a suplementar dotação orçamentária.
Projeto de Lei nº 16/2021: que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de
pulseiras para identificação dos cidadãos com suspeita, sintomas ou contaminação da
COVID-19, evitando a circulação desses indivíduos na sociedade durante o cumprimento
de sua quarentena.
De autoria do legislativo:
Projeto de Lei nº 15/2021: de autoria dos vereadores Ailton José Bereta e Kelen
Fernanda Maskio Duarte, que denomina Bike Parque Devair Magalhães Porfírio - Pórfis,
área pública do município e dá outras providências;
Requerimento nº 12/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernada Maskio
Duarte, que requer cópia impressa do modelo de requerimento para solicitação da
Carteira de Identificação do Autista - CIA e cópia impressa do modelo desta carteira
Requerimento nº 13/2021: de autoria dos vereadores Bruno César Xavier de
Carvalho, Ilso Antonio Monteiro Vasques e Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro, que
requer informações sobre os serviços de água e esgoto de Bálsamo
Indicação nº 145/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que realize com urgência um programa de testagem em massa no
município, como estratégia de combate ao COVID-19, visando promover o rastreamento,
o "isolamento inteligente" e um monitoramento mais controlado dessa doença
Indicação nº 146/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao executivo que faça o hasteamento a meio mastro das bandeiras oficiais do
Município, no dia 09 de julho, data do primeiro óbito ocorrido na cidade, em respeito às
vidas que foram ceifadas em decorrência da COVID-19 e em atenção a Lei Municipal Lei
nº 2.437/2021;

Indicação nº 147/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que inclua às grávidas, lactantes e puérperas no grupo prioritário de
vacinação municipal contra a COVID-19 em atenção à página nº 32 do Plano Nacional de
Imunização - PNI e a alta demanda solicitada pelas mulheres Balsamenses;
Indicação nº 148/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que reúna-se com o Departamento Jurídico da Prefeitura e oriente os
novos funcionários desse departamento sobre a importância de respeitar as dúvidas do
povo Balsamense, dar cumprimento a Lei Orgânica do Município, a Lei de Acesso a
Informação e responder com profissionalismo as demandas que são entregues pelos
vereadores da Câmara Municipal. A sugestão se faz necessária devido ao desrespeito
dado as Leis e aos nove vereadores que aprovaram o Requerimento nº 08/2021 de minha
autoria que buscava sanar as dúvidas da população;
Indicação nº 149/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo que acione a concessionária de energia elétrica, a fim de solicitar a
manutenção de lâmpadas queimadas e troca de relês em toda extensão da Rua Júlio
Mariani, Distrito Industrial em atenção de solicitação feita pela comunidade;
Indicação nº 150/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo e setor competente estudos para implantação de um Centro de
Especialidades Infantil no município, tendo em vista que Bálsamo não possui um amparo
especial destinado para esse público e é certo que, com a melhoria na qualidade do
serviço pediátrico, estaremos contribuindo para redução de custos com o Sistema de
Saúde do Município;
Indicação nº 151/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo a colocação de placas nos trevos e no portal da cidade de Bálsamo
com dizeres: "Empresários invista em Bálsamo. Você terá todo o nosso apoio. Procure a
prefeitura Municipal" em atenção a necessidade em defender a vinda de empresas para o
município, e assim gerar emprego e renda;
Indicação nº 152/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo e setor competente a necessidade de realizar a verificação de
possíveis focos de proliferação da dengue nas escolas municipais e adotar medidas de
combate rotineiras antes do retorno das aulas presenciais;
Indicação nº 153/2021: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere
ao executivo que seja adotada a instalação de sistema de energia solar nós edifícios
públicos da cidade - iniciando pelas escolas municipais, de modo a incentivar as crianças
sobre a questão do uso da energia sustentável. Segue anexo projeto demonstrativo, para
estudo do executivo;
Indicação nº 154/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços Urbanos,
construa uma lombada na rua Sebastião Candido Ferreira, altura do número 350, no
Residencial Benedito Antonio Misko;
Indicação nº 155/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através da Diretoria de Saúde, adote novas ações
no combate à dengue: a realização de mutirões de limpeza aos sábados, e a divulgação
de um boletim epidemiológico, informando semanalmente o número de casos da doença
na cidade;
Indicação nº 156/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através da Diretoria de Meio Ambiente, realize
uma campanha que estimule o uso consciente da água, evitando situações de
desperdício, especialmente neste período de estiagem;
Indicação nº 157/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços Urbanos,
entre em contato com a CPFL Energia para providenciar reparos na estrutura, ou a troca
do poste localizado na rua dos Cravos, em frente à residência de número 20, no Conjunto
Habitacional Governador André Franco Montoro (CDHU);
Indicação nº 158/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços Urbanos,

construa uma lombada na rua Rio Grande do Sul, altura do número 38, em razão dos
veículos que entram em alta velocidade no perímetro urbano, vindo da estrada de terra
que leva para Tanabi;
Indicação nº 159/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços Urbanos,
providencie a troca das lâmpadas queimadas na praça Rodrigo de Paula Carvalho da
Silva, ao lado da garagem do Zuchi;
Indicação nº 160/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços Urbanos,
providencie a pintura da valeta localizada no entroncamento da avenida Brasil com a rua
Lucio Vaccari;
Indicação nº 161/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços Urbanos,
providencie o conserto da tampa de esgoto localizada próximo ao cruzamento das ruas
Lourença Diogo Ayala e Jacomo Pantano, em razão da mesma estar saindo durante a
passagem dos carros;
Indicação nº 162/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços Urbanos,
construa uma lombada na rua Lourença Diogo Ayala, entre a Praça da Bíblia e o Conjunto
Habitacional Governador André Franco Montoro (CDHU).
UTILIZARAM A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------O vereador Bruno César Xavier de Carvalho;
O vereador Ailton José Bereta;
A vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte, que recebeu aparte do vereador
Bruno César Xavier de Carvalho e do presidente Leonardo Corte Euzébio;
O vereador Hilton Bruno José dos Santos;
O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço, que recebeu aparte do vereador
Ailton José Bereta;
O vereador Ilso Antonio Monteiro Vasques;
O presidente Leonardo Corte Euzébio.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal.
Projetos de leis nºs 15/2021 do legislativo e 15/2021 do executivo, foram
aprovados por unanimidade.
Projeto de lei nº 16/2021, foi aprovado por sete (7) votos favoráveis e um (1)
voto contrário. A vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte votou contra.
Requerimentos nºs 12 e 13/2021, foram aprovados por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 - Projeto de Lei nº 15/2020 (executivo) = Lei Municipal nº 2457
3 - Projeto de Lei nº 16/2020 = Lei Municipal nº 2458
2 - Projeto de Lei nº 15/2020 (legislativo) = Lei Municipal nº 2459

