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 12ª SESSÃO ORDINÁRIA
17/08/2020 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 27/2021: que dispõe sobre o destaque, mediante desdobro, de
parte de Sistema de Lazer, desafetação e afetação para construção de uma unidade de
saúde, e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 28/2021: que cria a função do controle interno dos atos da
administração direta do município de Bálsamo, e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 29/2021: que cria a Gratificação por Desempenho de Atividade
Delegada nos termos que especifica, a ser paga aos Militares do Estado que exercem
atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, por força de Convênio a ser
celebrado com o Município de Bálsamo, e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 30/2021: que cria o Conselho Municipal do Direitos da Mulher CMDM, e dá outras providências.
De autoria do legislativo:
Projeto de Lei nº 17/2021: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, que dá
denominação na quadra poliesportiva localizada na Escola Modesto José Moreira;
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2021: de autoria da Mesa Diretora, que trata
da votação das contas da Prefeitura Municipal de Bálsamo, referente exercício financeiro
de 2.017, processo de prestação de contas 00006296.989.16-3;
Parecer do Presidente e Relator da Comissão de Finanças e Orçamento referente
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2021;
Parecer do Membro da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao Projeto
de Decreto Legislativo nº 01/2021;
Requerimento nº 15/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, que requer informações quanto a aplicação dos Decretos Municipais nºs 2237/21,
2240/21, 2241/21, 2243/21, 2250/21, 2268/1, 2272/21, 2276/21e 2279/21;

Moção nº 11/2021: de autoria de todos os vereadores, que repudia a empresa de
telefonia móvel Vivo, em razão das constantes falhas de sinal em Bálsamo;
Moção nº 12/2021: de autoria de todos os vereadores, que apela ao Prefeito
Municipal, Exmo. Sr. Carlos Eduardo Carmona Lourenço, e as Agências Itaú e Bradesco
para que juntos disponibilizem pelo menos um caixa eletrônico 24 horas para o município
a fim de suprir a falta de agências nesta localidade;
Moção nº 13/2021: de autoria de todos os vereadores, que agradece à SNPM Secretaria Nacional de Política para as Mulheres pelos trabalhos desenvolvidos em prol
das mulheres e à Secretária Nacional da SNPM, Exma. Senhora Cristiane Britto, pelo
acolhimento caloroso da Frente Parlamentar da Mulher do Noroeste Paulista
Indicação nº 188/2021: de autoria do vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez,
sugere abertura de rua e implantação de asfalto na extensão do Páteo da Fepasa até a
Rua Aurora Penha Sanches. Aproveitando a realização dessa obra, deve-se fazer
também a extensão da pista de caminhada no trecho indicado, até a Rua Fernando
Sanches;
Indicação nº 189/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Serviço de Água e Esgoto de Bálsamo
(SAEB), faça uma grande campanha sobre o uso racional de água, com o objetivo de
conscientizar a população a evitar desperdícios, nessa estiagem tão severa que estamos
vivendo;
Indicação nº 190/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo e setor competente que interceda junto às agências bancárias a fim
de providenciar a instalação de um caixa eletrônico/Banco 24 horas na cidade, em razão
do fechamento da agência do Bradesco, e em atendimento a demanda solicitada pelos
Balsamenses correntistas desse banco;
Indicação nº 191/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo e Departamento da Educação a implantação do Programa "Maria da
Penha vai à Escola" visando divulgar a Lei Maria da Penha e os direitos das mulheres em
situação de violência doméstica e familiar para a comunidade escolar, assim como
capacitar os profissionais da educação para um olhar mais atento às crianças e aos
adolescentes vítimas diretas ou indiretas da violência doméstica;
Indicação nº 192/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo, para que, através do Departamento de Impressa da Prefeitura faça
uma campanha pelas redes sociais e jornais impressos do Programa "Maria da Penha vai
à Escola", pois esse programa quebra paradigmas da violência contra a mulher, quer seja
no contexto educacional, quer seja nas políticas públicas, na sociedade, e inova ao
divulgar a violência doméstica e familiar não apenas como problema que afeta a vida
individual da mulher, mas como problema a ser enfrentado através da conscientização
social;
Indicação nº 193/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo, para que, através do Departamento de Impressa da Prefeitura
divulgue pelas redes oficiais e jornais impresso do município - Disque 180 - A Central de
Atendimento à Mulher que presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em
situação de violência, registrando e encaminhando denúncias de violência contra a mulher
aos órgãos competentes, e informações sobre os locais de atendimento mais próximos e
apropriados para cada caso: Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências,
Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados
de Atendimento às Mulheres, entre outros;
Indicação nº 194/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo e Departamento de Educação o acolhimento das famílias e
estudantes da rede pública de ensino municipal através de escuta individual com
acompanhamento de profissionais da área de psicologia, pois o preparo e
acompanhamento emocional é tão importante quanto os protocolos sanitários na
retomada às aulas presenciais póspandemia, anunciada para 01 de setembro;
Indicação nº 195/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo e Departamento de Engenharia que estude a possibilidade de utilizar

o prédio antigo da Estação para receber um Mercadão Municipal, em atenção às
demandas solicitadas pela comunidade;
Indicação nº 196/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo que ofereça a oportunidade de tornar o Conselho Tutelar um órgão
independente, e receba os conselheiros para reuniões rotineiras em atendimento as
reivindicações do próprio departamento;
Indicação nº 197/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo para que estude a possibilidade de implantação da "Atividade
Delegada" (convênio entre Estado e os municípios com objetivo de permitir a utilização de
policiais militares, em dia de folga, no policiamento ostensivo), em atenção à demanda da
população que relata à falta de efetivo na cidade e em atendimento a indicação 26/2021
aprovada por unanimidade pela Câmara municipal em 28 de janeiro de 2021;
Indicação nº 198/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo que estude a possibilidade de reorganizar e remunerar
adequadamente os servidores efetivos da saúde que possuem atribuições diferentes
direcionando cada qual nas suas especificidades e pagamento do piso salarial para cada
categoria;
Indicação nº 199/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Serviço de Água e Esgoto de Bálsamo
(SAEB), faça uma grande campanha sobre o uso racional de água, com o objetivo de
conscientizar a população a evitar desperdícios nessa estiagem tão severa que estamos
vivendo;
Indicação nº 200/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através da Diretoria de Educação, ofereça
transporte escolar para as crianças matriculadas na escola infantil João Soler Flores e
que morem em bairros distantes da unidade, como Parque do Sol, São José, CDHU
Franco Montoro e Jardim Canova, entre outros;
Indicação nº 201/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços Urbanos,
coloque mais areia no parquinho infantil da Praça da Matriz, pois alguns brinquedos estão
com a base de concreto exposta, oferecendo risco às crianças;
Indicação nº 202/2021: 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 João Lourenço Munhoz, altura do número 122, próximo à
Igreja Aliança de Fé;
Indicação nº 203/2021: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães Lourenço,
sugere que seja feita a pintura de solo para vagas de estacionamento nas margens da
Avenida do Progresso e na Rua Júlio Mariani. Aproveitando a oportunidade, peço que
seja reformada a pintura de solo de "Pare" no cruzamento dessas ruas, já que a mesmo
encontra-se apagada.
UTILIZARAM A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------A vereadora Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro;
A vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte;
O vereador Bruno César Xavier de Carvalho, que recebeu aparte do vereador
Roberto Carlos Perpétuo Perez;
O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço;
O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez;
Novamente o vereador José Haroldo Magalhães Lourenço;
Novamente a vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte;
O presidente Leonardo Corte Euzébio.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2021, será remetido ao Prefeito para
apresentação de defesa, tendo em vista o Parecer Desfavorável do Tribunal de Contas do
Estado.

As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal.
Projetos de leis nºs 27, 29, 30 e 17/2021, foram aprovados por unanimidade.
Projeto de lei nº 28/2021, foi aprovado por sete (7) votos favoráveis e um (1) voto
contrário. A vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte votou contra.
Requerimento nº 15/2021, foi aprovado por unanimidade.
Moções nºs 11, 12 e 13/2021, foram aprovadas por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 - Projeto de Lei nº 27/2020 (executivo) = Lei Municipal nº 2470
2 - Projeto de Lei nº 28/2020 (executivo) = Lei Municipal nº 2471
3 - Projeto de Lei nº 29/2020 (executivo) = Lei Municipal nº 2472
4 - Projeto de Lei nº 30/2020 (executivo) = Lei Municipal nº 2473
5 - Projeto de Lei nº 17/2020 (executivo) = Lei Municipal nº 2474

