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 17ª SESSÃO ORDINÁRIA
03/11/2020 ÀS 20H
VEREADORES PRESENTES: -----------------------------------------------------------------------------Ailton José Bereta, Bruno César Xavier de Carvalho, Hilton Bruno José dos Santos, Ilso
Antonio Monteiro Vasques, Kelen Fernanda Maschio Duarte, Leonardo Corte Euzébio,
Roberto Carlos Perpétuo Perez e Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro
VEREADORES AUSENTES: -------------------------------------------------------------------------------José Haroldo Magalhães Lourenço
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do executivo:
Projeto de Lei nº 35/2021: que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período
2022/2025 e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 36/2021: que estima a receita e fixa a despesa do município de
Bálsamo para o exercício de 2022;
Projeto de Lei nº 37/2021: que dispõe sobre desapropriação amigável ou judicial,
para fins de utilidade pública e destinada exclusivamente para depósito de lixo urbano, de
01 (uma) área rural, que especifica.
De autoria do legislativo:
Projeto de Resolução nº 06/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, que institui a Tribuna Livre na Câmara Municipal de Bálsamo e dá outras
providências;
Requerimento nº 19/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, que requer que o Executivo informe quando a cidade receberá o Caixa
Eletrônico/Banco 24h conforme solicitado na Indicação nº 190/2021. Informando data e
local que o caixa será afixado;
Requerimento nº 20/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, que requer que o Executivo envie a essa Casa de Leis uma (1) cópia da planta
atualizada do município, conforme requerido na Indicação nº 164/2021, de 29 de julho de
2021;
Requerimento nº 21/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, que requer que o Executivo informe se foi efetuado a captação de dados,
identificação, mapeamento e o cadastramento de pessoas com deficiência intelectual,
múltipla, mobilidade reduzida, visual, auditiva e outras residentes no município de
Bálsamo conforme Lei Municipal nº 2.451/2021. Bem como ainda enviar copia do
levantamento realizado;

Moção nº 16/2021: de autoria dos vereadores Ailton José Bereta, Bruno César
Xavier de Carvalho, Hilton Bruno José dos Santos, Ilso Antonio Monteiro Vasques, Kelen
Fernanda Maschio Duarte, Leonardo Corte Euzébio, Roberto Carlos Perpétuo Perez e
Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro, que agradece à empresa Ruiz Coffees Brazil,
dando-lhes conhecimento desta deliberação;
Moção nº 17/2021: de autoria dos vereadores Ailton José Bereta, Hilton Bruno José
dos Santos, Ilso Antonio Monteiro Vasques, Kelen Fernanda Maschio Duarte, Leonardo
Corte Euzébio, Roberto Carlos Perpétuo Perez e Simone Jesus Marques da Silva
Carrieiro, que aplaudi o Governador Interino do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari,
pelo trabalho dedicado a frente do Estado e pelo amor e respeito que o Governador nutre
pelo povo Balsamense;
Moção nº 18/2021: de autoria dos vereadores Ailton José Bereta, Hilton Bruno José
dos Santos, Ilso Antonio Monteiro Vasques, Kelen Fernanda Maschio Duarte, Leonardo
Corte Euzébio, Roberto Carlos Perpétuo Perez e Simone Jesus Marques da Silva
Carrieiro, que apoia ao senhor Alexandre Silveira Bertolini - "Xandão", em razão da posse
como Prefeito Interino de Tanabi e desejamos que o seu mandato a frente do poder
executivo possa ganhar forma em prol do povo Tanabiense;
Moção nº 19/2021: de autoria dos vereadores Ailton José Bereta, Hilton Bruno José
dos Santos, Ilso Antonio Monteiro Vasques, Kelen Fernanda Maschio Duarte, Leonardo
Corte Euzébio, Roberto Carlos Perpétuo Perez e Simone Jesus Marques da Silva
Carrieiro, que se solidariza a Vereadora Katyane Leite (PTB), do Município de Pedreiras,
Estado do Maranhão, que infelizmente sofreu Violência Política Contra Mulher ao ser
impedida e restringida do direito mais sagrado da democracia e de qualquer parlamentar,
o de livre pensamento e liberdade de expressão;
Moção nº 20/2021: de autoria dos vereadores Ailton José Bereta, Hilton Bruno José
dos Santos, Ilso Antonio Monteiro Vasques, Kelen Fernanda Maschio Duarte, Leonardo
Corte Euzébio, Roberto Carlos Perpétuo Perez e Simone Jesus Marques da Silva
Carrieiro, que apoia ao senhor Luis Eduardo Martins - "Du Coxinha", em razão da posse
como Presidente da Câmara Interino de Tanabi e desejamos que o seu mandato a frente
do poder legislativo possa ganhar forma em prol do povo Tanabiense;
Indicação nº 296/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, sugere ao Executivo que verifique o retorno de esgoto na Rua Denir Zamariolli, nº
195 - Residencial São José I, em atenção à demanda solicitada por morador;
Indicação nº 297/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, sugere ao Executivo que estude a possibilidade de enviar um Projeto de Lei para
Câmara que prevê dispensa de parte da jornada de trabalho do servidor público que tem
filho(a) para o acompanhamento em médicos, estudos e cuidados;
Indicação nº 298/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, sugere ao Executivo que estude a possibilidade de criar o Conselho Municipal da
Pessoa com Deficiência - CMPD com o objetivo de assegurar, às pessoas com
deficiência, o pleno exercício dos direitos individuais e sociais;
Indicação nº 299/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, sugere ao Executivo e Diretoria de Impressa que divulgue com carro de som nas
ruas do município os endereços onde serão distribuídas as caçambas (ecopontos);
Indicação nº 300/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, sugere ao Executivo que dê cumprimento a Lei Municipal nº 2.451/2021 - que
Instituiu o Censo Inclusão para a identificação do perfil das pessoas com deficiência
intelectual, múltipla, mobilidade reduzida, visual, auditiva e outras no âmbito do
município;
Indicação nº 301/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que afixe placas de atendimento prioritário com o Símbolo Mundial
de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista em todos os órgãos públicos, com
atenção maior nos órgãos da saúde (Posto Central, Centro de Fisioterapia e ESFs);
Indicação nº 302/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que no próximo concurso municipal sejam abertas vagas para o

cargo de professor(a) com Licenciatura em Inclusão e/ou Especialização em inclusão para
a rede pública municipal de ensino;
Indicação nº 303/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo a contratação de um profissional com formação em
Intérprete/Tradutor de Libras para prover o atendimento quando necessário em todos os
departamentos dos órgãos públicos municipais;
Indicação nº 304/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos, sugere
ao Executivo e ao Poder Legislativo que realizem campanhas pelas redes sociais oficiais
e sites institucionais sobre os conceitos sintomas, fatores de risco, prevenção e
tratamento e importância da realização do exame de próstata, em atenção ao mês de
novembro azul, com o Tema: "Seja herói da sua saúde";
Indicação nº 305/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos, sugere
ao Executivo que promova uma programação que deverá ser marcada por intervenções
em espaços públicos com a presença de urologistas, que dá orientações à população
sobre o Novembro Azul;
Indicação nº 306/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos, sugere
ao Executivo que seja realizado um mutirão da vacinação contra a covi-19 aos fins de
semana, em atenção às pessoas que ainda não foram imunizadas devido à dificuldade
em ausentar-se dos seus locais de trabalho;
Indicação nº 307/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos, sugere
ao Executivo que realize uma varredura no sistema da saúde e localize as pessoas que
estão aguardando por cirurgias eletivas e verifiquem porque a lista de espera ainda
encontra-se parada;
Indicação nº 308/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos, sugere
ao Executivo que providencie placas indicativas para o Bairro Parque Primavera e
Residencial São Pedro;
Indicação nº 309/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos, sugere
ao Executivo que realize ações junto a Assistência Social no sentido de ajudar moradores
de rua que utilizam do espaço da rodoviária para se abrigar durante a noite;
Indicação nº 310/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos, sugere
ao Executivo que divulgue nos canais digitais oficiais da prefeitura quais os motivos da
necessidade do corte total das árvores que estão acontecendo pela cidade;
Indicação nº 311/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos, sugere
ao Executivo que notifique os proprietários de caminhões estacionados em vias de fluxo
intenso de veículos dos quais estão impedindo a visibilidade de transeuntes e motoristas;
Indicação nº 312/2021: de autoria do vereador Ailton José Bereta, sugere a
implantação de estacionamento transversal para veículos ao redor da Praça Dr. Alcides
Ferreira, abarcando as Ruas Rio de Janeiro e Minas Gerais e Avenida Brasil, fazendo a
reserva de vagas para idosos e pessoas com necessidades especiais;
Indicação nº 313/2021: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães Lourenço matéria cancelada por conta da ausência do vereador na sessão;
Indicação nº 314/2021: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere a
perfuração de um Poço Artesino no Bairro Centro, para auxiliar no abastecimento d"água
da cidade;
Indicação nº 315/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através da Diretoria de Educação, crie um ponto
de embarque e desembarque para o transporte escolar dos alunos da escola João Soler
Flores no final da avenida Nossa Senhora da Paz, em atendimento às mães que moram
nos bairros Jardim São Luiz e na CDHU São Pedro;
Indicação nº 316/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através da Diretoria de Meio Ambiente, faça o
plantio de 67 mudas de árvores nativas em uma área verde do município, em homenagem
às 67 vítimas da Covid-19 em Bálsamo;
Indicação nº 317/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços Urbanos,

providencie o fechamento do prédio da Estação Ferroviária, para evitar que usuários de
drogas se utilizem do local;
Indicação nº 318/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços Urbanos,
providencie o conserto dos buracos da rua Brás Navas, no bairro São José,
especialmente em frente à residência de número 171;
Indicação nº 319/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços Urbanos,
instale placas com os nomes das ruas no bairro São José 2;
Indicação nº 320/2021: de autoria da vereadora Simone Jesus Marques da Silva
Carrieiro, sugere a instalação de braço de iluminação em dois postes, um localizado na
Rua Sebastião Negreli, altura do número 07 e o outro localizado no cruzamento da Rua
Alexandre Piva com a Rua Lorença Diogo Ayala. Ambos os pedidos partiram
demoradores locais, que reclamam da precariedade da iluminação pública nestes pontos;
Indicação nº 321/2021: de autoria do vereador Ilso Antonio Monteiro Vasques,
sugere que seja feita a limpeza dos canais de esgoto e das caixas de retenção de água
das estradas rurais, para possibilitar o correto escoamento e retenção das águas pluviais,
principalmente por estarmos entrando em período em que há aumento do volume de
chuvas.
UTILIZOU A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------A vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte;
A vereadora Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro;
O vereador Hilton Bruno José dos Santos;
O vereador Bruno César Xavier de Carvalho;
Novamente, a vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte;
O vereador Ailton José Bereta;
O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez;
O vereador Ilso Antonio Monteiro Vasques;
O presidente Leonardo Corte Euzébio.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal
Projeto de lei nº 37/2021, foram aprovado por unanimidade.
Projeto de Resolução nº 06/2021, foi aprovado por seis (6) votos favoráveis e um (1)
voto contrário. O vereador Bruno César Xavier de Carvalho votou contra.
Requerimentos nºs 19, 20 e 21/2021, foram aprovados por unanimidade.
Moções nºs 16, 17, 18, 19 e 20/2021, foram aprovadas por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 - Projeto de Lei nº 37/2020 (executivo) = Lei Municipal nº 2.482

