ATENDIMENTOS
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ENDEREÇO
Câmara Municipal de Bálsamo
Rua São Paulo, 740 – JD São Domingos
Bálsamo/SP
CEP: 15140-000

RESUMO DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA
16/08/2022 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, Leonardo Corte Euzébio,
Lucas da Silva, Roberto Carlos Perpétuo Perez e Simone Jesus Marques da Silva
Carrieiro
VEREADORES AUSENTES: -------------------------------------------------------------------------------Nenhuma ausência registrada
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do legislativo:
Moção nº 14/2022: de autoria de todos os vereadores, que aplaude o padre
Geraldo, à Comissão Organizadora e todos os voluntários da Quermesse em Louvor à
Nossa Senhora da Paz, pelo brilhantismo do evento;
Indicação nº 144/2022: de autoria dos vereadores Bruno César Xavier de Cavalho
e Hilton Bruno José dos Santos, solicita que a Administração Municipal faça a imediata
aplicação da Lei Federal nº 14.343, que institui o novo piso salarial nacional de
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, em reconhecimento ao trabalho
fundamental destes colaboradores no atendimento à nossa população;
Indicação nº 145/2022: de autoria do vereador Lucas da Silva, sugere a instalação
de redutor de velocidade na Rua Artur Assumpção, nas proximidades do número 35, no
Bairro Vila Aurora - em atendimento a solicitação de moradores da localidade;
Indicação nº 146/2022: de autoria do vereador Ilso Antonio Monteiro Vasques,
sugere a pintura de solo, de faixa de divisão de vagas, no estacionamento transversal
localizado em frente ao Centro de Fisioterapia José Aparecido do Amaral e CRAS. Por
falta dessa faixa de divisão muitos motoristas perdem a orientação de espaço e acabam
ocupando mais de uma vaga. A pintura de solo é uma medida muito simples e sanaria
esse situação;
Indicação nº 147/2022: de autoria dos vereadores Ilso Antonio Monteiro Vasques e
Hilton Bruno José dos Santos, sugere a instalação de redutor de velocidade na estrada
municipal Bálsamo/Mirassol, nas proximidades do estabelecimento comercial Cantinho da
Roça. Muitos motoristas trafegam pela referida estrada diariamente e no trecho citado, por
ser uma reta, alguns imprimem velocidade nos veículos, situação que pode ser geradora
de acidentes, já que o local é utilizado por muitos ciclistas além de outros automóveis que
ali circulam.
UTILIZOU A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------- O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez;

- A vereadora Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro;
- O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço;
- O vereador Lucas da Silva;
- O vereador Leonardo Corte Euzébio;
- O vereador Hilton Bruno José dos Santos;
- O vereador Bruno César Xavier de Carvalho, que recebeu aparte do vereador Roberto
Carlos Perpétuo Peres;
- O vereador Ilso Antonio Monteiro Vasques, que recebeu aparte do vereador Leonardo
Corte Euzébio;
- O presidente Ailton José Bereta.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal.
Moção nº 14/2022, foi aprovada por unanimidade.

