
Projeto de Lei nº 14/2021 

 
Dá denominação ao Centro de 

Fisioterapia. 
  
O Sr. Carlos Eduardo Carmona 

Lourenço, Prefeito do município de 
Bálsamo, Comarca de Mirassol, Estado 
de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,  

  

FAZ SABER  
  

que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.  
  

          Art. 1º - O prédio que abrigará o Centro de Fisioterapia, localizado na Rua 
Paraná, denominar-se-á "Centro de Fisioterapia José Aparecido do Amaral".    

  
          Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
            
          Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 28 de Maio de 2021. 
  
VEREADORES: 
  
  
Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE  
  
  
Bruno César Xavier de Carvalho - DEM             José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB   
        
  
Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE     Roberto Carlos Perpétuo Perez - PROS 
  
  
  
  

JUSTIFICATIVA 

                 Esse Projeto de Lei é um reconhecimento à memória do funcionário público 
José Aparecido do Amaral, que por 39 anos e 11 meses trabalhou no Centro de Saúde de 
Bálsamo, até sua partida, em março de 2020. 
  
                 Amaral era um servidor multitarefas: atendia no fichário e na farmácia, levava 
pacientes a Rio Preto e foi fiscal sanitário. Sua principal função, porém, foi a de vacinador, 
exercida por 18 anos na cidade. A fama de bom vacinador era tão grande que médicos 
rio-pretenses traziam seus filhos a Bálsamo só para serem vacinados por ele. 
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                 Além da habilidade para aplicar vacinas, Amaral também era conhecido pelo 
bom humor e pelas inúmeras brincadeiras que promovia dentro da unidade de saúde junto 
aos colegas de trabalho. As principais vítimas eram os médicos plantonistas. 
  
                 Antes de trabalhar em Bálsamo, prestou serviços à Secretaria de Saúde do 
Estado. Em 1969 foi aprovado no concurso para integrar o mutirão de 125 vacinadores 
que percorreu todas as cidades paulistas para erradicar a varíola. Também trabalhou na 
Saúde de Rio Preto e de Tanabi, até conseguir transferência para Bálsamo. 
  
                 Foi casado com a professora Maria Aparecia dos Santos, com quem teve uma 
filha, Maria Cláudia. 


