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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
13ª Sessão Ordinária - 2021 

 
 
 

Indicação nº 204 
Sugere ao Executivo e departamentos competentes que providenciem uma 

operação tapa buracos na Rua Júlio Soares, lado oposto ao nº 160, Centro, em 
atenção à demanda solicitada pelos moradores. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 205 

Sugere ao Executivo e departamento responsável que notifique os donos de 
animais soltos em vias públicos e dê cumprimento a Lei nº 1357, de 21 de fevereiro de 
1995, que "Dispõe sobre a inspeção sanitária, preservação da Saúde Pública e 
Higiene, e cria o Serviço de Inspeção Sanitária" - Título V - § 1º.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 206 

Sugere ao Executivo e departamento responsável que realize uma campanha 
municipal para conscientizar a população Balsamense sobre a guarda responsável e 
para lembrar que o abandono e os maus-tratos contra animais é crime. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 207 

Sugere o Executivo e departamento responsável que substitua a cesta de 
basquete localizada na quadra poliesportiva do bairro Parque Primavera que se 
encontra quebrada. Na troca, é pedido que a altura seja alterada e o diâmetro do aro 
da cesta de basquete seja trocada por um maior (atual: 3m do chão - 46cm de 
diâmetro) em atenção a demanda solicitada pelos esportistas que reivindicam 
melhorias.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 
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Indicação nº 208 

Sugere ao Executivo que se reúna com a Coordenadoria da Saúde, com os 
funcionários da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vereadores e pessoas da 
causa animal para dialogar a respeito da demanda crescente de animais abandonados 
na cidade, e tome providências com urgência quanto as pessoas que se mudam e 
abandonam os seus animais.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 209 

Sugere o Executivo e departamento de imprensa que informe via rede sociais e 
canais digitais oficiais a listagem contendo: raça, porte, cor, data da castração, nome 
dos respectivos donos (se houver) de todos os animais castrados em Bálsamo nos 
períodos de janeiro de 2020 a agosto de 2021, visando transparência na campanha de 
castração.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 210 

Sugere ao Executivo que encaminhe ao DNIT (Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes) uma solicitação para construção de um abrigo de ônibus 
na Rodovia Euclides da Cunha, KM 461, próximo à Lanchonete Sombra e Água 
Fresca, em atenção as queixas dos usuários do transporte público.  

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 211 

Sugere ao Executivo Municipal através do setor competente que realize a 
construção de um sarjetão na Rua Edmundo Borduqui, esquina com a Rua João Lopes 
Pedro Peres - Bairro Jardim Cristina, em atenção à demanda solicitada pelos 
moradores.  

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 212 

Sugere ao Executivo Municipal que, através do setor competente, notifique os 
donos de lotes em todo o bairro São José I e peçam para que realizem a limpeza de 
terrenos, em atenção ao aparecimento de escorpiões relatados pelos morados do 
bairro.  

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 
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Indicação nº 213 
Sugere ao Executivo que, através do setor competente, realize a instalação de 

iluminação pública na extensão recentemente construída da pista de caminhada - 
anexa à linha férrea, em atenção à demanda solicitada pelos moradores.  

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 214 

Sugere ao executivo que analise a possibilidade, junto aos órgãos competentes 
do Estado, acerca da construção de uma passarela sobre a Rodovia Euclides da 
Cunha, ligando a Avenida João Radi ao novo distrito industrial. Essa medida se justifica 
pois, quando houverem indústrias em atividade no distrito, os trabalhadores terão que 
transpor a rodovia, o que exige a existência da passarela por questão de segurança.  

Vereador: Roberto Carlos Perpétuo Perez - PROS 

 
Indicação nº 215 

Sugere a contratação de técnico de segurança do trabalho, ou empresa 
especializada nesse sentido, com o objetivo de avaliar as condições de trabalho dos 
servidores públicos, de modo a criar uma rotina correta para prevenção de acidentes e 
doenças relacionadas ao trabalho, além de outras ações como o uso correto de 
máquinas e EPI's.   

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 216 

Sugere a correção da valeta no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua João 
Lourenço Munhoz, pois a construção atual foi feita de forma incorreta, recuada do 
alinhamento da Rua João Lourenço Munhoz. Devido a isto, em dias de chuva, essa 
valeta desvia o fluxo da água para as residências próximas, além fazer com a água 
fique parada no local.   

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 217 

Sugere a instalação de um ponto de iluminação na Rua Edmundo Borduqui, altura 
do número 102, tendo em vista que há uma distância muito grande entre os postes 
instalados nas proximidades, ocasionando um ponto de escuridão no local indicado.   

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 
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Indicação nº 218 
Sugere ao executivo a colocação de areia no parquinho localizado entre as Ruas 

Minas Gerais e Silvio Lorijola. A medida é uma solicitação dos moradores locais.  

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - PSDB 

 
 

Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 03 de Setembro de 2021.  


