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 13ª SESSÃO ORDINÁRIA
06/09/2022 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 executivo:
Projeto de Lei nº 42/2022: que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para
elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2023, e dá
outras providências
Projeto de Lei nº 56/2022: que cria vagas, a seguir especificadas, para cargos
públicos de provimento efetivo preexistentes regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 57/2022: que dispõe sobre alteração e acréscimo a Lei nº 2.368,
de 18 de setembro de 2.019.
Projeto de Lei nº 58/2022: que dispõe sobre a criação de empregos públicos e
número de vagas, com as respectivas referências de vencimentos para atendimento ao
concurso público a ser realizado pela administração e dá outras providências.
De autoria do legislativo:
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento acerca do Projeto de Lei nº
42/2022;
Projeto de Resolução nº 04/2022: de autoria da Mesa Diretora, que autoriza a
"Proposta Orçamentária" da Câmara Municipal para o exercício de 2.023;
Indicação nº 148/2022: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo a instalação de cobertura para veículos no estacionamento
transversal em frente ao Complexo de Saúde Dra. Leila Jane Bosa - frente à EE Joaquim
Silvio Nogueira;
Indicação nº 149/2022: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo a instalação de câmeras de vigilância nas proximidades das Escolas:
João Soler Flores, Modesto José Moreira, Letícia da Silvia Sanches e Joaquim Silvio
Nogueira;

Indicação nº 150/2022: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo a instalação de placas de informação nas praças e parques públicos
e nas pistas de caminhada do município;
Indicação nº 151/2022: de autoria do vereador Hilton Bruno José dos Santos,
sugere ao Executivo intermediar junto ao Pesqueiro Municipal na tentativa de ampliar o
horário de funcionamento e reavaliar o preços. Balsamenses se queixam que o local
encontra-se, na maior parte da semana e durante os fins e semana, com as dependências
de lazer e lanchonete fechadas;
Indicação nº 152/2022: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere ao
executivo e departamento responsável que tome providências diante do grande número
de cachorros soltos no bairro São Pedro, já que os mesmos têm causado transtornos por
conta de ataques à ciclistas e motoqueiros. A medida também visa a segurança dos
próprios animais;
Indicação nº 153/2022: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere ao
executivo que seja instalada borrachas nas tampas dos PV´s (poços de visitas) da rede
de esgoto do bairro São Pedro, por conta do extremo barulho gerado quando os veículos
passam. A situação está causando incomodo aos moradores no período da noite;
Indicação nº 154/2022: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere ao
executivo a instalação de fechadura de segurança, com abertura somente interna, na
Escola Letícia da Silvia Sanches, visando a segurança das crianças;
Indicação nº 155/2022: de autoria do vereador Leonardo Corte Euzébio, sugere ao
executivo que mantenha, ao menos uma vez por semana, um servidor municipal
responsável pela vistoria na iluminação pública da cidade, pois as lâmpadas tem
apresentando bastante defeito. Visa a medida garantir rápida manutenção e agilidade no
processo de substituição dessas lâmpadas;
Indicação nº 156/2022: de autoria da vereadora Simone Jesus Marques da Silva
Carrieiro, sugere ao executivo a construção de redutores de velocidade nos seguintes
pontos: na Rua Marcílio Pissin - altura do número 71; Avenida Brasil - altura do número
664 e no meio da Rua Arlete Fernandes de Paula. A solicitação atende pedidos dos
moradores locais;
Indicação nº 157/2022: de autoria do vereador Simone Jesus Marques da Silva
Carrieiro, sugere a instalação de iluminação pública nas vias de acesso ao município,
mais especificamente nas proximidades do antiquário Clever Casado e na alça de acesso
após o viaduto Prefeito Luiz Steque Rodrigues - locais extremante escuros e que não
contam com qualquer tipo de luminosidade.
UTILIZOU A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------- O vereador Bruno César Xavier de Carvalho;
- O vereador Leonardo Corte Euzébio, que recebeu aparte do vereador Hilton Bruno José
dos Santos;
- O presidente Ailton José Bereta, que recebeu aparte do vereador Hilton Bruno José dos
Santos.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal.
Projetos de leis nºs 42, 56, 57 e 58/2022, foram aprovados por unanimidade.
Projeto de Resolução nº 04/2022, foi aprovado por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 - Projeto de Lei nº 42/2022 = Lei Municipal nº 2.561
2 - Projeto de Lei nº 56/2022 = Lei Municipal nº 2.562
3 - Projeto de Lei nº 57/2022 = Lei Municipal nº 2.563
4 - Projeto de Lei nº 58/2022 = Lei Municipal nº 2.564
5 - Projeto de Resolução nº 04/2022 = Resolução nº 04

