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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 

17ª Sessão Ordinária - 2021 
 
 

Indicação nº 296 
Sugere ao Executivo que verifique o retorno de esgoto na Rua Denir Zamariolli, nº 

195 - Residencial São José I, em atenção à demanda solicitada por morador. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 297 

Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de enviar um Projeto de Lei para 
Câmara que prevê dispensa de parte da jornada de trabalho do servidor público que 
tem filho(a) para o acompanhamento em médicos, estudos e cuidados. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 298 

Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de criar o Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência - CMPD com o objetivo de assegurar, às pessoas com 
deficiência, o pleno exercício dos direitos individuais e sociais. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 299 

Sugere ao Executivo e Diretoria de Impressa que divulgue com carro de som nas 
ruas do município os endereços onde serão distribuídas as caçambas (ecopontos). 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 300 

Sugere ao Executivo que dê cumprimento a Lei Municipal nº 2.451/2021 - que 
Instituiu o Censo Inclusão para a identificação do perfil das pessoas com deficiência 
intelectual, múltipla, mobilidade reduzida, visual, auditiva e outras no âmbito do 
município. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
 
 
 
 



 CÂMARA MUNICIPAL DE BÁLSAMO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

site:www.cmbalsamo.sp.gov.br e-mail:camara@cmbalsamo.sp.gov.br 
RUA SÃO PAULO, Nº 740 - JD SÃO DOMINGOS - CEP: 15.140-000 - (017) 3264-1518 

  
 
 

Indicação nº 301 
Sugere ao Executivo que afixe placas de atendimento prioritário com o Símbolo 

Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista em todos os órgãos 
públicos, com atenção maior nos órgãos da saúde (Posto Central, Centro de 
Fisioterapia e ESFs). 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 302 

Sugere ao Executivo que no próximo concurso municipal sejam abertas vagas 
para o cargo de professor(a) com Licenciatura em Inclusão e/ou Especialização em 
inclusão para a rede pública municipal de ensino. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 303 

Sugere ao Executivo a contratação de um profissional com formação em 
Intérprete/Tradutor de Libras para prover o atendimento quando necessário em todos 
os departamentos dos órgãos públicos municipais. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 304 

Sugere ao Executivo e ao Poder Legislativo que realizem campanhas pelas redes 
sociais oficiais e sites institucionais sobre os conceitos sintomas, fatores de risco, 
prevenção e tratamento e importância da realização do exame de próstata, em atenção 
ao mês de novembro azul, com o Tema: "Seja herói da sua saúde". 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 305 

Sugere ao Executivo que promova uma programação que deverá ser marcada por 
intervenções em espaços públicos com a presença de urologistas, que dá orientações 
à população sobre o Novembro Azul. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 
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Indicação nº 306 

Sugere ao Executivo que seja realizado um mutirão da vacinação contra a covi-19 
aos fins de semana, em atenção às pessoas que ainda não foram imunizadas devido à 
dificuldade em ausentar-se dos seus locais de trabalho. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 307 

Sugere ao Executivo que realize uma varredura no sistema da saúde e localize as 
pessoas que estão aguardando por cirurgias eletivas e verifiquem porque a lista de 
espera ainda encontra-se parada. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 308 

Sugere ao Executivo que providencie placas indicativas para o Bairro Parque 
Primavera e Residencial São Pedro. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 309 

Sugere ao Executivo que realize ações junto a Assistência Social no sentido de 
ajudar moradores de rua que utilizam do espaço da rodoviária para se abrigar durante 
a noite. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 310 

Sugere ao Executivo que divulgue nos canais digitais oficiais da prefeitura quais 
os motivos da necessidade do corte total das árvores que estão acontecendo pela 
cidade. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 311 

Sugere ao Executivo que notifique os proprietários de caminhões estacionados 
em vias de fluxo intenso de veículos dos quais estão impedindo a visibilidade de 
transeuntes e motoristas. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 
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Indicação nº 312 
Sugere a implantação de estacionamento transversal para veículos ao redor da 

Praça Dr. Alcides Ferreira, abarcando as Ruas Rio de Janeiro e Minas Gerais e 
Avenida Brasil, fazendo a reserva de vagas para idosos e pessoas com necessidades 
especiais. 

Vereador: Ailton José Bereta - MDB 

 
Indicação nº 313 

Sugere ao executivo o concerto do brinquedo adaptado gira-gira na "Cidade das 
Crianças", localizada na Praça Antonio Montrezor - no Residencial Parque do Sol. 
Pede a medida atendimento urgente, já que o arco utilizado para girar o brinquedo 
quebrou nos pontos de solda, deixando pontas que podem ferir as crianças. 

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB 

 
Indicação nº 314 

Sugere a perfuração de um Poço Artesino no Bairro Centro, para auxiliar no 
abastecimento d"água da cidade. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 315 

Solicita que a Administração Municipal, através da Diretoria de Educação, crie um 
ponto de embarque e desembarque para o transporte escolar dos alunos da escola 
João Soler Flores no final da avenida Nossa Senhora da Paz, em atendimento às mães 
que moram nos bairros Jardim São Luiz e na CDHU São Pedro. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
Indicação nº 316 

Solicita que a Administração Municipal, através da Diretoria de Meio Ambiente, 
faça o plantio de 67 mudas de árvores nativas em uma área verde do município, em 
homenagem às 67 vítimas da Covid-19 em Bálsamo. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 
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Indicação nº 317 

Solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços 
Urbanos, providencie o fechamento do prédio da Estação Ferroviária, para evitar que 
usuários de drogas se utilizem do local. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
Indicação nº 318 

Solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços 
Urbanos, providencie o conserto dos buracos da rua Brás Navas, no bairro São José, 
especialmente em frente à residência de número 171. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
Indicação nº 319 

Solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços 
Urbanos, instale placas com os nomes das ruas no bairro São José 2. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
Indicação nº 320 

Sugere a instalação de braço de iluminação em dois postes, um localizado na Rua 
Sebastião Negreli, altura do número 07 e o outro localizado no cruzamento da Rua 
Alexandre Piva com a Rua Lorença Diogo Ayala. Ambos os pedidos partiram 
demoradores locais, que reclamam da precariedade da iluminação pública nestes 
pontos. 

Vereadora: Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 321 

Sugere que seja feita a limpeza dos canais de esgoto e das caixas de retenção de 
água das estradas rurais, para possibilitar o correto escoamento e retenção das águas 
pluviais, principalmente por estarmos entrando em período em que há aumento do 
volume de chuvas. 

Vereador: Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB 

 

Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 29 de Outubro de 2021.  


