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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
15ª Sessão Ordinária - 2021 

 
 
 

Indicação nº 237 
Sugere ao Executivo a aquisição de equipamentos esportivos como luvas, 

caneleiras, manoplas, capacetes e coletes, a serem destinado ao projeto de Karate, 
tendo em vista o retorno das aulas. 

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB 

 
Indicação nº 238 

Sugere ao Executivo para que sejam disponibilizados mais horários aos 
praticantes de voleibol, na quadra da Escola Modesto José Moreira, além da aquisição 
de mais 3 bolas destinadas a esta modalidade. Esse pedido atende ao que me foi 
solicitado pelos praticantes de voleibol. 

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB 

 
Indicação nº 239 

Sugere a construção de calçamento no canteiro entre a Avenida Domingos 
Fernandes Garcia e a rotatória que dá acesso a Rodovia Euclides da Cunha e a 
Rodovia Vicinal José Gerônimo de Paula. No local já existe uma passagem que foi 
construída de forma precária, e o que se sugere é a pavimentação adequada da área. 

Vereador: Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB 

 
Indicação nº 240 

Sugere ao executivo que seja feita uma reforma no refeitório da escola Modesto 
José Moreira, para que seja colocado piso adequado no chão e feita as trocas das 
mesas e bancos. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 241 

Sugere ao executivo que seja feita a troca do forro e instalação de exaustores na 
cozinha da Escola Modesto José Moreira. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 
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Indicação nº 242 
Sugere ao executivo que seja feita na escola Modesto José Moreira a instalação 

de uma cobertura no portão de entrada para os alunos, evitando assim que os mesmos 
esperem seus pais embaixo de sol quente ou chuva. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 243 

Sugere ao executivo que inicie o quanto antes a construção de mais 2 salas de 
aula na escola Letícia, para iniciar o próximo ano letivo com um número maior de 
vagas. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 244 

Sugere ao executivo que seja construída, no espaço reservado para 
estacionamento na escola Letícia, uma residência a ser destinada ao caseiro, que fique 
responsável por zelar pelo local. A escola em questão é a única do município que ainda 
não conta com esse tipo de instalação, e o espaço onde ela seria construída é ocioso. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 245 

Sugere ao executivo que inicie o quanto antes a ampliação da escola João Flores 
para assim facilitar o trabalho dos funcionários e trazer mais comodidade aos pais e 
alunos da mesma. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 246 

Sugere ao executivo que seja colocada tela de proteção contra pombos nas 
tesouras da quadra esportiva da escola João Flores, para evitar a sujeira deixada pelos 
pombos no local, pois podem transmitir doenças. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 247 

Sugere ao executivo, a pedido dos professores, que seja construído muro ou que 
seja plantada cerca viva no alambrado da escola João Flores. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 
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Indicação nº 248 

Sugere ao executivo, a pedido dos professores,  que seja instaladas tvs em todas 
as salas de aulas da escola João Flores, para facilitar o trabalho com os alunos. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 249 

Sugere ao Executivo e Departamento de Engenharia que estude a possibilidade 
para a construção de um sarjetão na Rua Benedito Geraldes, próximo ao nº 250, Bairro 
Benedito Antonio Misko, em atenção à demanda solicitada por moradores. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 250 

Sugere ao Executivo e Departamento de Engenharia que realize uma varredura 
no Bairro Benedito Antonio Misko e providencie uma operação tapa buracos em todo 
bairro em atenção, à demanda solicitada por moradores do bairro que reivindicam 
melhorias no asfalto em diversos pontos do local. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 251 

Sugere ao Executivo um programa de práticas de esportes para mulheres com 
histórico e/ou em tratamento de câncer de mama, pois mulheres com câncer de mama, 
que fazem exercícios regulares, podem apresentar melhores resultados durante o 
tratamento, assim como promove benefícios nos casos de reabilitação após uma 
cirurgia. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 252 

Sugere ao Executivo que se reúna com o setor da saúde, especificamente com os 
Departamentos de vigilância sanitária e epidemiológica e verifique a possibilidade de 
oferecer um canal direto de atendimento, visto o telefone do posto de saúde central 
(17) 3264-1320 - ramal 8 - não encontra nenhum servidor nesse setor na maioria das 
chamadas realizadas. Vale lembrar que esse setor é amplamente utilizado por 
moradores, que passaram a recorrer ao trabalho dessa vereadora para dar tratativas as 
reivindicações devido à falta de comunicação. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 
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Indicação nº 253 

Sugere ao Executivo e Departamento da saúde que seja realizado um multirão de 
vacina Antirrábica (contra raiva) em gatos e cachorros na zona urbana e rural do 
município, em atenção à demanda solicitada por moradores. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 254 

Sugere ao Executivo e Departamento da Educação incluir proteção animal como 
disciplina curricular ou extracurricular do ensino fundamental municipal. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 255 

Sugere ao Executivo à instalação ou a substituição de lâmpadas nos banheiros da 
escola "Modesto José Moreira", em atenção à demanda solicitada por pais e/ou 
responsáveis. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 256 

Sugere ao Executivo e Departamento da saúde que seja realizado visita in loco 
para agendamentos a consultas diversas visando às mulheres residentes na zona rural 
do município. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 257 

Sugere ao Executivo que providencie um profissional para realizar escuta 
especializado com foco nos servidores das unidades de saúde do município, visando a 
avaliação da equipe gestora da pasta e em atenção à saúde e ao bem estar de todos 
os servidores. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 258 

Sugere ao Executivo adequar os horários da farmácia do Posto Central visando 
amplo atendimento da população, especialmente aos que trabalham em horário 
comercial. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 
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Indicação nº 259 

Sugere ao Executivo viabilizar, no município, placas informativas de rotas para 
passeios de bicicleta visando a promoção do turismo local e incentivo ao esporte. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 260 

Sugere ao Executivo realizar ações de campanhas de conscientização de 
motoristas e ciclistas sobre as condições de compartilhamento das vias públicas. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 261 

Sugere ao Executivo fazer uma campanha de divulgação acerca da Lei Municipal 
que dispõe sobre a isenção na taxa de inscrição nos concursos públicos para doadores 
de sangue, medula e leite materno. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 262 

Sugere ao Executivo disponibilizar o fornecimento e distribuição de absorventes 
higiênicos para mulheres de baixa renda cadastradas no CRAS. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 263 

Sugere ao Executivo a revitalização total do parque da praça central (pintura dos 
brinquedos, limpeza, reparo, paisagismo e outros) em atenção a demanda solicitada 
pelos Balsamenses. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 264 

Sugere ao Executivo e departamento da saúde que disponibilize cama hospitalar 
e colchão apropriados para acamados que tenham renda baixa comprovada, em 
atenção à demanda solicitada por familiares de pacientes que não têm condições de 
oferecer uma acomodação necessária para recuperação da saúde de seus entes, seja 
no momento da alta hospitalar ou em casos de doenças em que a pessoa fica 
acamada sem previsão de recuperação, como doenças neurológicas (AVC, Alzheimer 
avançado), pós-cirúrgicos graves e outros. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 
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Indicação nº 265 

Sugere ao Executivo realizar estudo sobre a construção de hortas urbanas em 
áreas públicas municipais, que poderá atender as escolas e/ou pessoas carentes do 
município. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 266 

Sugere ao Executivo desenvolver um mapa destacando os principais pontos 
turísticos (cachoeira, parques, restaurantes e outros) de Bálsamo a ser fixado no Portal 
da entrada do município. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 267 

Sugere ao Executivo a construção da calçada em todo entorno da escola 
C.E.M.E.I. "Letícia Da Silva Sanches", no Bairro Parque do Sol em atenção a demanda 
solicitada por pais e/ou responsáveis. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 268 

Sugere ao Executivo viabilizar estudos para implantar um programa Vale Gás de 
Cozinha às famílias carentes de Bálsamo. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 269 

Sugere ao Executivo realizar avaliação periódica dos equipamentos esportivos 
das academias ao ar livre em atenção à segurança dos esportistas. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 270 

Sugere ao Executivo realizar campanhas educativas periódicas direcionadas à 
população sobre o descarte irregular de lixo e entulho em vias públicas. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 
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Indicação nº 271 

Sugere ao Executivo providenciar implantação de ponto de água/bebedouro no 
Parque da Praça Central, em atenção à demanda solicitada pela comunidade. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 272 

Sugere ao Executivo viabilizar, junto às instituições financeiras, parceria para 
recebimento de impostos municipais via PIX. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 273 

Solicita que a Administração Municipal, através da Diretoria de Esportes, reforme 
a quadra de areia do Centro de Lazer do Trabalhador de Bálsamo (CLTB) para permitir 
a prática de esportes como o futevôlei, vôlei de areia, beach tênis e treinos funcionais. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
Indicação nº 274 

Solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços 
Urbanos, construa uma lombada na rua Lourença Diogo Ayala, entre a Praça da Bíblia 
e o Conjunto Habitacional Governador André Franco Montoro (CDHU).  

 
Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
Indicação nº 275 

Solicita que a Administração Municipal, através da Diretoria de Educação e 
Cultura, volte a realizar o projeto Cineminha na Praça, com exibição de filmes infantis 
nas praças do município. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 01 de Outubro de 2021.  


