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RESUMO DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA
22/06/2022 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 executivo:
Projeto de Lei nº 38/2022: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial destinado a suplementar dotação orçamentária
Projeto de Lei nº 39/2022: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial destinado a suplementar dotação orçamentária;
Projeto de Lei nº 40/2022: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial destinado a suplementar dotação orçamentária;
Projeto de Lei nº 41/2022: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial destinado a suplementar dotação orçamentária
De autoria do legislativo:
Projeto de Lei nº 10/2022: de autoria dos vereadores 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 e Roberto Carlos Perpétuo Perez, que institui a Campanha Junho Verde no
âmbito do município de Bálsamo;
Projeto de Resolução nº 03/2022: de autoria do vereador Bruno César Xavier de
Carvalho, que dispõe sobre a criação do prêmio "Professor Nota 10";
Requerimento nº 09/2022: de autoria do vereador Bruno César Xavier de
Carvalho, que requer o envio do edital, o resultado e as publicações em Diário Oficial
referentes à Carta Convite 01/2022;
Moção nº 13/2022: de autoria de todos os vereadores, que congratula o Deputado
Estadual Dirceu Dalben, pela passagem de seu aniversário e pelos relevantes serviços
prestados a comunidade balsamense, através de um trabalho ético e sério;
Indicação nº 111/2022: de autoria da vereadora Kelen Maschio Duarte, sugere ao
Executivo que entre em contato com à Secretaria Estadual de Esporte, através do
Secretario Thiago Melim, e solicite Kits Esportivos para crianças, adolescentes e Jovens
com autismo;

Indicação nº 112/2022: de autoria da vereadora Kelen Maschio Duarte, sugere ao
Executivo a criação e implantação do CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial Infantil
visando atender pessoas atendimento com transtornos;
Indicação nº 113/2022: de autoria da vereadora Kelen Maschio Duarte, sugere ao
Executivo a troca de lâmpadas queimadas na Rua Cândido Lourenço Canova, Parque do
Sol, com atenção ao número 40, em atendimento a população;
Indicação nº 114/2022: de autoria da vereadora Kelen Maschio Duarte, sugere ao
Executivo a contratação de um profissional intérprete de libras para atuar durante as
transmissões ao vivo da licitação e eventos oficiais públicos;
Indicação nº 115/2022: de autoria da vereadora Kelen Maschio Duarte, sugere ao
executivo a edificação do quartel para o Destacamento da Polícia Militar de Bálsamo em
área acima dos banheiros da Praça Padre Paranhos, visto que atualmente a PM está em
casa locada. Essa indicação visa contribuir com redução de despesas e auxiliar na
segurança administrativa para própria base;
Indicação nº 116/2022: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere a
instalação de sarjetões no cruzamento da Rua Jair Bosqueti com as Ruas Aparecido
Bereta e Benedito José da Silva. Sugere também a instalação de sarjetões no cruzamento
da Rua Arlete Fernandes de Paula com a Rua José Cordeiro. Nos locais citados, a caída
de água é insuficiente, causando empoçamento, acúmulo de sujeira, mal cheiro e
proliferação de insetos;
Indicação nº 117/2022: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere
que, para melhorar a iluminação pública e reduzir os gastos com energia, as atuais
lâmpadas utilizadas nos postes sejam substituídas por lâmpadas de led;
Indicação nº 118/2022: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere a
instalação de estacionamento transversal em frente a Escola Letícia da Silvia Sanches;
Indicação nº 119/2022: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere o
plantio de árvores e instalação de playground na Escola Letícia, visando o conforto e bem
estar de nossas crianças e por ter uma grande área que não está sendo usada na lateral
da escola;
Indicação nº 120/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao executivo que providencie uma rede para atividade esportiva de voleibol para
usuários da Quadra poliesportiva do Bairro São Jose I, em atenção a solicitação dos
jovens que frequentam a quadra;
Indicação nº 121/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao executivo avaliar a possibilidade de instalação de iluminação (diversas cores)
no portal da cidade - trevo, acesso principal à Bálsamo, para uso de campanhas de
conscientização diversas;
Indicação nº 122/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo um estudo de viabilidade para construção de uma pista de skate, em
atenção a pedidos feitos pela população;
Indicação nº 123/2022: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao executivo a ampliação e reforma do Posto de Saúde, objetivando melhor
conforto e melhor atendimento à população balsamense;
Indicação nº 124/2022: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao executivo a revitalização e/ou substituição das placas de identificação das ruas
da cidade que encontram-se danificadas, bem como a instalação daquelas inexistentes;
Indicação nº 125/2022: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere estudo para realização de campanha, com material publicitário, para ser aplicado
nos veículos de transporte escolar, visando combater o bullying além de combater e
denunciar abuso e a exploração sexual de crianças e adolescente;
Indicação nº 126/2022: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao executivo um estudo para criação de um programa de qualidade de vida para
os professores da rede municipal de ensino;
Indicação nº 127/2022: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao executivo que solicite junto ao governo do Estado de São Paulo verbas para

construção de clínica veterinária no município de Bálsamo, nos moldes concedido ao
município de Votuporanga;
Indicação nº 128/2022: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães Lourenço,
sugere duas pinturas de solo - linha divisória de mão de direção - uma no encontro da
Avenida Domingos Fernandes Garcia com a Rua Vereador José Pedro Cardoso e a outra
no final da Avenida Brasil, na curva que dá acesso ao trevo secundário;
Indicação nº 129/2022: de autoria do vereador José Haroldo Magalhães Lourenço,
sugere a pintura de solo de área de estacionamento em toda a extensão da Avenida do
Progresso.
UTILIZOU A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------- A vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte;
- O vereador Bruno César Xavier de Carvalho;
- O vereador Leonardo Corte Euzébio;
- O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço;
- O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal.
Projetos de leis nºs 38, 39, 40 e 41/2022, de autoria do Executivo, e nº 10/2022, de
autoria do Legislativo, foram aprovados por unanimidade.
Projeto de Resolução nº 03/2022, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 09/2022, foi aprovado por unanimidade.
Moção nº 13/2022, foi aprovada por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 - Projeto de Lei nº 38/2022 = Lei Municipal nº 2.542
2 - Projeto de Lei nº 39/2022 = Lei Municipal nº 2.543
3 - Projeto de Lei nº 40/2022 = Lei Municipal nº 2.544
4 - Projeto de Lei nº 41/2022 = Lei Municipal nº 2.545
5 - Projeto de Lei nº 10/2022 = Lei Municipal nº 2.546

