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 7ª SESSÃO ORDINÁRIA
04/05/2020 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: -------------------------------------------------------------------------------Nenhuma ausência registrada
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do legislativo:
Projeto de Lei nº 10/2021: de autoria do vereador Ailton José Bereta, que dá
denominação na Quadra Poliesportiva do Sistema de Lazer 1 do Residencial Parque
Primavera;
Projeto de Lei nº 11/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de
Carvalho, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de lâmpadas de LED na rede
de iluminação pública em novos loteamentos no município;
Indicação nº 110/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo a instalação de uma lixeira externa na Estrada Vicinal José
Gerônimo de Paula, Km 1 (Entrada da Fazenda Tacla Maria);
Indicação nº 111/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo estudo para a implantação do programa "Recicla e Troca" que prevê
a troca de recicláveis por alimentos. Visa estimular a população ainda mais na separação
do lixo e a cada uma determinada quantidade de materiais recicláveis podem ser trocados
por alimentos (arroz, feijão, macarrão...). Com isso todos ganham: o município, o cidadão
e o meio ambiente;
Indicação nº 112/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo e setor competente que notifique o Banco Postal Bradesco em frente
à Praça Matriz para disponibilizar álcool em gel no Caixa eletrônico devido reclamação de
usuários do serviço;
Indicação nº 113/2021: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo implantar sinal de internet via rede wi-fi na pista de caminhada anexa
a linha férrea em atenção às demandas solicitadas pela comunidade;
Indicação nº 114/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, sugere ao Executivo uma varredura para realizar uma operação "tapa buracos"
no bairro Benedito Antonio Misko, com atenção as ruas: Benedito Geraldes - esquina com

a rua Vereador Sebastião Cândido Ferreira e Benedito Geraldes - esquina com João
Claro da Silva, em atenção as demandas solicitadas pela comunidade;
Indicação nº 115/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, sugere ao Executivo estudo para a criação de uma escola de idiomas municipal
que ofereça cursos aos alunos da rede pública na modalidade contra turno escolar;
Indicação nº 116/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, sugere ao Executivo ações junto as indústrias do município visando a construção
de um "Fundo Especial" para implantar, posteriormente uma escola técnica a fim de gerar
mão de obra qualificada na cidade, gerando oportunidades e desenvolvimento (modelo
SENAI);
Indicação nº 117/2021: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, sugere ao Executivo que estude a possibilidade de proceder a implantação de via
única com placa de sinalização "Proibido seguir em frente" - sentido bairro/centro, na Rua
Sebastião Cândido Ferreira, Bairro Benedito Antonio Misko, em atenção as demandas
solicitadas pela comunidade;
Indicação nº 118/2021: de autoria da vereadora Simone Jesus Marques da
Silva Carrieiro, sugere a instalação de redutores de velocidade nos dois extremos da Rua
Marcílio Pissin, para conter veículos que trafegam em alta velocidade ao acessar e sair
deste logradouro público;
Indicação nº 119/2021: de autoria da vereadora Simone Jesus Marques da
Silva Carrieiro, sugere ao Executivo a disponibilização de um ponto de coleta para pilhas,
baterias de celulares e produtos similares, haja vista que esses materiais não devem ser
descartados no lixo comum em razão de risco de contaminação ambiental;
Indicação nº 120/2021: de autoria da vereadora Simone Jesus Marques da
Silva Carrieiro, sugere ao Executivo que estude a possibilidade de dar continuidade a Rua
Antonio Gonçalves P. Junior, margeando a linha férrea - em paralelo com a Rua
Aparecido Naliati, até a altura da Rua Benedito José da Silva, criando uma ligação entre
os bairros João Geraldes e Residencial Parque do Sol e bairros adjacentes. Para tanto,
seria necessário que o executivo entrasse em contato com os proprietários do local por
onde a rua iria passar, para possibilidade de negociação ou recebimento em doação da
área, que visa beneficiar a população;
Indicação nº 121/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
sugere que a Prefeitura instale iluminação pública nos postes das últimas cinco quadras
da rua Aparecido Naliati, no bairro Parque do Sol
Indicação nº 122/2021: de autoria do vereador Bruno César Xavier de
Carvalho, solicita que a Prefeitura providencie benfeitorias na "Cidade das Crianças", no
bairro Parque do Sol: construção de banheiros públicos, plantio de grama e instalação de
iluminação próxima aos brinquedos.
UTILIZARAM A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------O vereador Bruno César Xavier de Carvalho;
O vereador Ailton José Bereta;
A vereador Kelen Fernanda Maschio Duarte;
O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço, que recebeu aparte dos
vereadores Ailton José Bereta e Bruno César Xavier de Carvalho;
O presidente Leonardo Corte Euzébio.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal
Projetos de leis nºs 10 e 11/2021, foram aprovados por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 - Projeto de Lei nº 10/2020 = Lei Municipal nº 2452/2021
2 - Projeto de Lei nº 11/2020 = Lei Municipal nº 2453/2021

