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 13ª SESSÃO ORDINÁRIA
08/09/2020 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 18/2021: que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para
elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2022, e dá
outras providências
De autoria do legislativo:
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, referente o Projeto de Lei nº
18/2021, que trata das Diretrizes Orçamentárias de 2022;
Projeto de Lei nº 18/2021: de autoria das vereadoras Kelen Fernanda Maschio
Duarte e Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro, que institui o Programa de
Cooperação e o código "Sinal Vermelho", no município de Bálsamo e dá outras
providências;
Projeto de Lei nº 19/2021: de autoria das vereadoras Kelen Fernanda Maschio
Duarte e Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro, que institui o "AGOSTO LILÁS", mês
de conscientização sobre a violência domestica e familiar contra a mulher, no município
de Bálsamo e dá outras providências;
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;
Defesa apresentada pelo Chefe do Executivo acerca do Parecer do Tribunal de
Contas do Estado, referente as contas de 2.017, além de complementos como:
disponibilidade financeira e pesquisa de satisfação;

Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2021: de autoria das vereadoras Kelen
Fernanda Maschio Duarte e Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro, que institui a
"Medalha Damiana Menis";
Projeto de Resolução nº 02/2021: de autoria da Mesa Diretora, que autoriza a
abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências;
Requerimento nº 16/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, que requer informações quanto aumento de cães e gatos soltos pelas ruas do
município;
Moção nº 14/2021: de autoria de todos os vereadores, de agradecimento ao
Cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo José Maria de Oliveira, pelos importantes
serviços prestados à segurança pública de Bálsamo desde 2014;
Indicação nº 204/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo e departamentos competentes que providenciem uma operação tapa
buracos na Rua Júlio Soares, lado oposto ao nº 160, Centro em atenção à demanda
solicitada pelos moradores
Indicação nº 205/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo e departamento responsável que notifique os donos de animais
soltos em vias públicos e dê cumprimento a Lei nº 1357, de 21 de fevereiro de 1995, que
"Dispõe sobre a inspeção sanitária, preservação da Saúde Pública e Higiene, e cria o
Serviço de Inspeção Sanitária" - Título V - § 1º;
Indicação nº 206/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo e departamento responsável que realize uma campanha municipal
para conscientizar a população Balsamense sobre a guarda responsável e para lembrar
que o abandono e os maus-tratos contra animais é crime;
Indicação nº 207/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo e departamento responsável que substitua a cesta de basquete
localizada na quadra poliesportiva do bairro Parque Primavera que se encontra quebrada.
Na troca, é pedido que a altura seja alterada e o diâmetro do aro da cesta de basquete
seja trocada por um maior (atual: 3m do chão - 46cm de diâmetro) em atenção a
demanda solicitada pelos esportistas que reivindicam melhorias;
Indicação nº 208/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que se reúna com a Coordenadoria da Saúde, com os funcionários
da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vereadores e pessoas da causa animal
para dialogar a respeito da demanda crescente de animais abandonados na cidade, e
tome providências com urgência quanto as pessoas que se mudam e abandonam os seus
animais;
Indicação nº 209/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo e departamento de imprensa que informe via rede sociais e canais
digitais oficiais a listagem contendo: raça, porte, cor, data da castração, nome dos
respectivos donos (se houver) de todos os animais castrados em Bálsamo nos períodos
de janeiro de 2020 a agosto de 2021, visando transparência na campanha de castração;
Indicação nº 210/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo que encaminhe ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes) uma solicitação para construção de um abrigo de ônibus na Rodovia
Euclides da Cunha, KM 461, próximo à Lanchonete Sombra e Água Fresca, em atenção
as queixas dos usuários do transporte público;
Indicação nº 211/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo Municipal através do setor competente que realize a construção de
um sarjetão na Rua Edmundo Borduqui, esquina com a Rua João Lopes Pedro Peres Bairro Jardim Cristina, em atenção à demanda solicitada pelos moradores;
Indicação nº 212/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo Municipal que, através do setor competente, notifique os donos de
lotes em todo o bairro São José I e peçam para que realizem a limpeza de terrenos, em
atenção ao aparecimento de escorpiões relatados pelos morados do bairro;
Indicação nº 213/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo que, através do setor competente, realize a instalação de iluminação

pública na extensão recentemente construída da pista de caminhada - anexa à linha
férrea, em atenção à demanda solicitada pelos moradores;
Indicação nº 214/2021: de autoria do vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez,
sugere ao executivo que analise a possibilidade, junto aos órgãos competentes do
Estado, acerca da construção de uma passarela sobre a Rodovia Euclides da Cunha,
ligando a Avenida João Radi ao novo distrito industrial. Essa medida se justifica pois,
quando houverem indústrias em atividade no distrito, os trabalhadores terão que transpor
a rodovia, o que exige a existência da passarela por questão de segurança;
Indicação nº 215/2021: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere a
contratação de técnico de segurança do trabalho, ou empresa especializada nesse
sentido, com o objetivo de avaliar as condições de trabalho dos servidores públicos, de
modo a criar uma rotina correta para prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao
trabalho, além de outras ações como o uso correto de máquinas e EPI"s;
Indicação nº 216/2021: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere a
correção da valeta no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua João Lourenço Munhoz,
pois a construção atual foi feita de forma incorreta, recuada do alinhamento da rua João
Lourenço Munhoz. Devido a isto, em dias de chuva, essa valeta desvia o fluxo da água
para as residências próximas, além fazer com a água fique parada no local;
Indicação nº 217/2021: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere a
instalação de um ponto de iluminação na Rua Edmundo Borduqui, altura do número 102,
tendo em vista que há uma distância muito grande entre os postes instalados nas
proximidades, ocasionando um ponto de escuridão no local indicado;
Indicação nº 218/2021: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães
Lourenço, sugere ao executivo a colocação de areia no parquinho localizado entre as
Ruas Minas Gerais e Silvio Lorijola. A medida é uma solicitação dos moradores locais.
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: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal
Projetos de leis nºs 18 (executivo), 18 (legislativo) e 19/2021 (legislativo), foram
aprovados por unanimidade.
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2021, foi rejeitado por oito (8) votos contrários e
1 (um) voto favorável. O vereador Bruno César Xavier de Carvalho votou favorável.
Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2021, foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Resolução nº 02/2021, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 16/2021, foi aprovado por unanimidade.
Moção nº 14/2021, foi aprovada por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 - Projeto de Lei nº 18/2020 (executivo) = Lei Municipal nº 2.476
2 - Projeto de Lei nº 18/2020 (legislativo) = Lei Municipal nº 2.477
3 - Projeto de Lei nº 19/2020 (legislativo) = Lei Municipal nº 2.478
4 - Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2020 (legislativo) = Decreto Legislativo 01/2021
5 - Projeto de Resolução nº 02/2020 (legislativo) = Resolução 02/2021

