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 14ª SESSÃO ORDINÁRIA
21/09/2020 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 32/2021: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial destinado a suplementar dotação orçamentária
Projeto de Lei nº 33/2021: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial destinado a suplementar dotação orçamentária
De autoria do legislativo:
Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2021: de autoria da Mesa Diretora, que trata
da votação das contas da Prefeitura Municipal de Bálsamo, referente exercício financeiro
de 2.018, processo de prestação de contas TC-004053.989.18-2;
Projeto de Resolução nº 03/2021: de autoria da Mesa Diretora, que autoriza a
"Proposta Orçamentária" da Câmara Municipal para o exercício de 2.022;
Projeto de Resolução nº 04/2021: de autoria da Mesa Diretora, que regulamenta
o Processo Legislativo Eletrônico no âmbito da Câmara Municipal de Bálsamo e dá outras
providências;
Projeto de Resolução nº 05/2021: de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre
os trajes a serem utilizados nas sessões da Câmara Municipal;
Requerimento nº 17/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, que requer informações acerca das obras do Bike Parque Devair Magalhães
Porfírio - Pórfis;
Indicação nº 219/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, junto com a Polícia Militar, desenvolvam uma
grande campanha de conscientização e fiscalização das bicicletas motorizadas, utilizadas
em sua maior parte por adolescentes menores de 16 anos, e sem os instrumentos e
acessórios obrigatórios, em desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro;

Indicação nº 220/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços Urbanos,
instale lixeiras em todas as praças do município, incentivando assim os moradores a
manterem esses ambientes sem qualquer tipo de lixo;
Indicação nº 221/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços Urbanos,
substitua ou reforme as placas com indicação de nomes de ruas que estejam
deterioradas;
Indicação nº 222/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços Urbanos,
sinalize a valeta localizada na avenida Brasil, em frente à loja de materiais de construção
Luclau;
Indicação nº 223/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal assine convênio com o Governo do Estado para
participação no programa "Nossa Rua", para pavimentação asfáltica do final da rua Luis
Jacometti Neto, no Jardim Adélia Pelissoni Geraldes;
Indicação nº 224/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços Urbanos,
construa "sarjetões" para evitar o acúmulo de água e sujeira na rua Aparecido Beretta,
esquina com as ruas Pedro Cardoso e João Martucci, no bairro Parque do Sol;
Indicação nº 225/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo Municipal através da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, realize
anualmente, especificamente nos meses de agosto e setembro, Campanha de Combate
ao Escorpião;
Indicação nº 226/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo e Departamento da Saúde que realize estudos no sentido de
elaborar Projeto de Lei abrangendo plano de cargos, carreira e vencimentos dos Técnicos
de enfermagem que tem o piso salarial defasado se comparado com o nacional pago para
a categoria;
Indicação nº 227/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo que realize uma campanha no âmbito do município de prevenção ao
suicídio em alusão ao mês Setembro Amarelo;
Indicação nº 228/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo a instalação de uma placa de "Proibido Estacionar" ou outra que
proíba o estacionamento de veículos grandes na Rua Alberto Andaló - esquina com a Rua
Rio de Janeiro, em atenção a demanda solicitada pela comunidade que se queixa da falta
de visibilidade no cruzamento das ruas citadas;
Indicação nº 229/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que interceda junto aos órgãos responsáveis e providencie mais
pontos de ônibus para realizar embarque e desembarque de passageiros com atenção
especial para novos pontos nos bairros São Pedro, São José I, Distrito Industrial e Parque
do Sol;
Indicação nº 230/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo a compra de espreguiçadeiras ou cadeiras de sol ou outras que
julgarem pertinentes para o Centro de Lazer do Trabalhador de Bálsamo - CLTB, em
atenção à demanda solicitada por usuários do clube;
Indicação nº 231/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo a implantação do Programa "Pacto Municipal pela integridade e
transparência das ações dos poderes Executivo e Legislativo" - a ser realizado em um
encontro anual, todo dia 09 de dezembro - data em que se comemora o "Dia Internacional
Contra a Corrupção". O objetivo é reunir representantes dos Poderes Executivo e
Legislativo e prestar esclarecimentos gerais a sociedade Balsamense das ações
realizadas durante o ano corrente (Segue em anexo formato sugerido);
Indicação nº 232/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo a retirada das placas de impedimento em frente ao Velório Municipal,
uma vez que as obras encontram-se paradas nesse trajeto. A sugestão requer análises e

atenção à comunidade que tem relatado que há motoristas transitando em via contrária
nesse ponto do trajeto, o que pode ocasionar acidentes de trânsito com risco a vida dos
transeuntes;
Indicação nº 233/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo a instalação de brinquedos adaptados nos parques das praças
públicas e nas escolas municipais, visando cumprir a Lei nº 13.443, de 11 de maio de
2017, e em atenção à promoção da inclusão de pessoas especiais e com deficiência;
Indicação nº 234/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo a revitalização total da quadra da Praça localizada no Bairro São
José I, em atenção à demanda solicitada pela comunidade;
Indicação nº 235/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo e Departamento de Saúde que acionem o Hospital de Base a fim de
verificar quais os motivos na demora em cirurgias eletivas de pacientes, uma vez que têm
pacientes relatando que estão aguardando a mais de um ano na fila de espera por
cirurgias;
Indicação nº 236/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que elabore Projeto de Lei que conceda isenção de Imposto Predial
Territorial Urbano (IPTU), bem como da Tarifa de Água e Esgoto para pessoas portadoras
de Neoplasia Maligna (câncer) e para aposentados portadores de deficiência.
UTILIZARAM A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------O vereador Bruno César Xavier de Carvalho, que recebeu aparte dos
vereadores Ailton José Bereta e Roberto Carlos Perpétuo Perez;
O vereador Hilton Bruno José dos Santos;
A vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte, que recebeu aparte do vereadora
Hilton José dos Santos;
O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço, que recebeu aparte do vereador
Bruno César Xavier de Carvalho;
O presidente Leonardo Corte Euzébio.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2021, 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 32 e 33/2021, foram aprovados por unanimidade.
Projetos de Resoluções nºs 03 05/2021, foram aprovados por unanimidade.
Projeto de Resolução nº 04/2021, foi aprovado por unanimidade em duas votações.
Requerimento nº 17/2021, foi aprovado por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 - Projeto de Lei nº 32/2020 (executivo) = Lei Municipal nº 2.479
2 - Projeto de Lei nº 33/2020 (legislativo) = Lei Municipal nº 2.480
3 - Projeto de Resolução nº 03/2020 (legislativo) = Resolução 03/2021
4 - Projeto de Resolução nº 04/2020 (legislativo) = Resolução 04/2021
5 - Projeto de Resolução nº 05/2020 (legislativo) = Resolução 05/2021

