
 Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2023 
        

               Concede Título de Cidadã Balsamense à 
Deputada Estadual Analice Fernandes. 

               O Sr. Ilso Antonio Monteiro Vasques, 
Presidente da Câmara Municipal de Bálsamo, 
Comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e 
ele promulga o seguinte DECRETO 
LEGISLATIVO. 

                                        Art. 1º - Fica concedido a Deputada Estadual Analice Fernandes, o 
Título de Cidadã Balsamense, pelos relevantes serviços prestados à população 
balsamense e por sua atuação na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. 

                                        Art. 2º - A Mesa da Câmara Municipal providenciará diploma artístico, 
que será outorgado à ilustre cidadã. 

                                        Art. 3º - As despesas com a execução do presente Decreto 
Legislativo, correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente da Câmara Municipal.  

                                        Art. 4º - Este Decreto Legislativo, entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  

                                        Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 31 de Março de 2023. 

VEREADORES: 
  
  
Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE        Ailton José Bereta - MDB 
  
  
Bruno César Xavier de Carvalho - DEM               Hilton Bruno José dos Santos - PSDB  
  
  
Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB                José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB 
  
  
Lucas da Silva - União Brasil                             Roberto Carlos P. Perez - PROS 
  
  
Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE 
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JUSTIFICATIVA 

                      
                                         
                                        Analice Fernandes é deputada pelo PSDB e foi eleita para o seu 
quarto mandato com 151.407 votos.  

                                        Foi vice-presidente da Assembleia Legislativa, tendo sido eleita em 15 
de março de 2017 por seus pares; no biênio 2015/2016 também assumiu a segunda vice-
presidência da Casa. Atualmente, ocupa a presidência da Comissão de Saúde da Assembleia 
Legislativa e é membro das comissões de Infraestrutura e de Transportes e Comunicações.  

                                        Analice é enfermeira e iniciou sua carreira política atuando na área da 
saúde, em 1989, na prefeitura de Taboão da Serra, tendo realizado um importante trabalho na 
organização da saúde do município. Em 1997, tornou-se secretária de Ação Social em Taboão 
da Serra, cargo que ocupou até 2002. Frente à pasta, Analice acumulou muita experiência e 
desenvolveu programas de geração de emprego e renda e de capacitação profissional.  

                                        Em 2002, foi eleita para o seu primeiro mandato como deputada 
estadual, com 100.114 votos. Seu trabalho atuante nas bases e o atendimento prestado em seu 
gabinete e junto aos órgãos do governo do estado fizeram com que seu mandato se expandisse 
rapidamente pela região sudoeste da grande São Paulo, região de Jales e a noroeste do 
estado. Na sua primeira reeleição sua votação passou de 100.114 votos para 140.587, e em 
seu terceiro mandato obteve 125.116 votos. 

                                        Analice faz questão de priorizar o atendimento às pessoas e entidades, 
assim como concentrar esforços para resolver cada problema a ela apresentado, o que faz com 
que o mandato faça a diferença na vida das pessoas e de seus municípios.  

                                        O trabalho da parlamentar não leva em conta o número de eleitores e 
possibilidades de votos, mas sim o impacto que a obra ou o serviço causará na qualidade de 
vida das comunidades. Analice tem importantes leis aprovadas no combate à violência 
doméstica e também na área da saúde, como a criação do cargo de técnico de enfermagem 
nos quadros do estado e também a permissão dos plantões para enfermeiros e outros 
profissionais de saúde, na rede pública estadual. 

                                        Bálsamo 

                                        Analice Fernandes é uma deputada amiga do nosso município -
independente do prefeito que esteja em exercício, ela sempre se preocupou em ajudar 
mandando recursos.  

                                        É uma das deputadas que mais nos ajudou com envio de recursos, 
como por exemplo: centro de fisioterapia, campo de malha e bocha, ESF DR. DenirZamarioli, 
campo society, término da cidade das crianças, recursos para saúde, além de ser responsável 
por inúmeras indicações ao governo do Estado, como recapeamento da vicinal 
Balsamo/Mirasolandia, veículos e máquinas para frota municipal, reforma da praça central, 
sistema fotovoltaico municipal entre outros tantos recursos. 


