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 3ª SESSÃO ORDINÁRIA
02/03/2022 ÀS 20H
VEREADORES PRESENTES: -----------------------------------------------------------------------------Ailton José Bereta, Bruno César Xavier de Carvalho, 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: -------------------------------------------------------------------------------Registrou-se a ausência do vereador Hilton Bruno José dos Santos
EXPEDIENTE APRESENTADO: --------------------------------------------------------------------------De autoria do executivo:
Projeto de Lei nº 17/2022: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial destinado a suplementar dotação orçamentária
Projeto de Lei nº 18/2022: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial destinado a suplementar dotação orçamentária.
Projeto de Lei nº 19/2022: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial destinado a suplementar dotação orçamentária.
Projeto de Lei nº 20/2022: que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial destinado a suplementar dotação orçamentária.
Projeto de Lei nº 21/2022: que dispõe sobre desapropriação amigável ou judicial,
de 02 (dois) bens imóveis que especifica, objetivando o prolongamento de via pública e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº 22/2022: que altera a Lei Municipal nº 2.311, de 19 de junho de
2.018 e dá outras providências.
De autoria do legislativo:
Projeto de Lei nº 04/2022: de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a revisão
geral e anual da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal e dá outras
providências;
Requerimento nº 05/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio
Duarte, que requer informações referente à distribuição de cestas básicas;
Indicação nº 43/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo e Departamento de Obras e Serviços Urbanos que seja realizada
melhorias (capinagem, instalação de bebedouros, lixeiras, pintura de guias e sarjetas e
instalação de novos brinquedos) na recém inaugurada "Cidade das Crianças" - localizada
no Bairro Parque do Sol e no parque infantil - localizado na Praça Padre Paranhos;
Indicação nº 44/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo e a Assistência Social que reforce o trabalho de doação e demais
ações assistencialistas que possam amenizar situações de famílias balsamenses que

entraram na rota do desemprego após o período pandêmico que acometeu o mundo
inteiro, que foi a COVID-19. Reforça a necessidade de visitar as residências com maior
frequência e desconstruir a obrigação de somente as pessoas terem que procurar o
departamento. Serviço a campo, recomenda-se;
Indicação nº 45/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo e a Assistência Social que realize visitas em toda a extensão da Rua
Alagoas, principalmente no Jardim São Geraldes e promovam ações assistencialistas a
todas as famílias que estão passando por dificuldades neste momento;
Indicação nº 46/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que providencie a instalação das placas de rua com os nomes de
José Cordeiro, Aparecido Naliati, Drª Arlete Fernandes de Paula (mapa segue em anexo);
Indicação nº 47/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo que tome conhecimento e dê continuidade ao ofício enviado para o
Deputado Estadual Bruno Lima e reforce junto aos assessores deste parlamentar sobre a
necessidade em contemplar Bálsamo com a patrulha agrícola - composta de uma trator,
distribuidor de adubo, pulverizador, grade aradora, distribuidor de sementes e arado
subsolador. Esse maquinário agrícola foi solicitado por mim, e busco agora o reforço do
executivo, a fim de beneficiar pequenos agricultores de Bálsamo (anexo segue cópia do
oficio, dados do envio e contato do deputado e assessores);
Indicação nº 48/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo o reforço de policiamento na entrada e saída da Escola Modesto
José Moreira para garantir o trânsito seguro. Pais e responsáveis relatam perigo eminente
de um acidente grave - devido a falta de ordem durante o embarque e desembarque das
crianças;
Indicação nº 49/2022: de autoria da vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte,
sugere ao Executivo e departamento responsável reserva de vaga de trânsito,
demarcação de local, pintura de solo e instalação de placas de sinalização, para parada
de ônibus escolares ao longo da Avenida Brasil. Pais e responsáveis informam que os
ônibus tem feito paradas durante embarques e desembarques de estudantes com
distância longa da guia e sarjeta e faixa de serviços, e alertam para possíveis acidentes
de trânsito;
Indicação nº 50/2022: de autoria da vereadora Simone Jesus Marques da Silva
Carrieiro, sugere ao Executivo a dedetização dos bueiros da cidade, em razão da
proliferação excessiva de pernilongos e outros insetos;
Indicação nº 51/2022: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Prefeitura, através da Diretoria de Saúde, realize a aplicação da terceira
dose da vacina contra a Covid-19 em um final de semana, para facilitar que os
trabalhadores completem o ciclo de imunização;
Indicação nº 52/2022: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Prefeitura, através do Departamento de Serviços Urbanos, feche com
grades a passagem sob a linha férrea próxima ao entroncamento das ruas Aparecido
Naliati e João Martins Ruiz. Segundo moradores, o espaço é frequentado por usuários de
drogas;
Indicação nº 53/2022: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Prefeitura, através do Departamento de Serviços Urbanos, conserte a placa
com o nome da vicinal José Gerônimo de Paula, instalada em frente à fábrica de móveis
Maran;
Indicação nº 54/2022: de autoria do vereador Bruno César Xavier de Carvalho,
solicita que a Prefeitura, através do Departamento de Serviços Urbanos, instale um
parque infantil (playground) na rotatória do Jardim Adélia Pelissoni Geraldes, atendendo a
pedido dos moradores.
UTILIZOU A PALAVRA: ---------------------------------------------------------------------------------1 - A vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte, que recebeu aparte do presidente Ailton
José Bereta;
2 - O vereador Leonardo Corte Euzébio;

3 - Novamente a vereadora Kelen Fernanda Maschio Duarte;
4 - O vereador Bruno César Xavier de Carvalho;
5 - O vereador José Haroldo Magalhães Lourenço;
6 - O vereador Roberto Carlos Perpétuo Perez;
7 - O presidente Ailton José Bereta.
VOTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------As Indicações em pauta foram aceitas pela Câmara Municipal.
Projetos de leis nºs 17, 18, 19, 20, 21 e 22/2022, de autoria do executivo, foram
aprovados por unanimidade.
Projeto de lei nº 04/2022, de autoria legislativa, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 05/2022, foi aprovado por unanimidade.
TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS: -------------------------------------------------------------------------1 - Projeto de Lei nº 17/2022 = Lei Municipal nº 2.515
2 - Projeto de Lei nº 18/2022 = Lei Municipal nº 2.516
3 - Projeto de Lei nº 19/2022 = Lei Municipal nº 2.517
4 - Projeto de Lei nº 20/2022 = Lei Municipal nº 2.518
5 - Projeto de Lei nº 21/2022 = Lei Municipal nº 2.519
6 - Projeto de Lei nº 22/2022 = Lei Municipal nº 2.520
7 - Projeto de Lei nº 04/2022 = Lei Municipal nº 2.521

