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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 

9ª Sessão Ordinária - 2021 
 
 

Indicação nº 139 
Sugere ao Executivo para que, junto ao setor competente, providencie o 

fechamento com tela da quadra de areia localizada na Praça do Bairro São José I, em 
atenção às demandas solicitadas pelos moradores. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 140 

Sugere ao Executivo um estudo para criar/regulamentar/normatizar um programa 
para serviços voluntários junto aos setores da Prefeitura Municipal, em atenção à 
demanda crescente que essa vereadora tem recebido de pessoas que desejam prestar 
serviços voluntariamente para Bálsamo.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 141 

Sugere ao Executivo a necessidade de aumentar a publicidade da Lei Municipal nº 
2.438/2021 - que instituiu em Bálsamo o projeto "Adote uma Praça", com o objetivo de 
incentivar melhorias paisagísticas nas áreas verdes e praças do município.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 142 

Sugere ao Executivo que divulgue em todas as redes oficiais da prefeitura o 
modelo do requerimento determinado pela Lei Municipal nº 2.449/2021 - constante no 
art. 2º, de autoria dessa vereadora, sancionada pelo Presidente da Câmara Municipal e 
aumente a publicidade para que todos os interessados tenham conhecimento e saibam 
como solicitar a Carteira de Identificação do Autista (CIA).  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 143 

Sugere ao Executivo que acione a concessionária de energia elétrica, a fim de 
solicitar a manutenção de lâmpadas queimadas e troca de relês em toda extensão da 
Rua Júlio Mariani - Distrito Industrial, em atenção solicitada pela comunidade.  

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 
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 Indicação nº 144 
Sugere  ao Executivo e setor competente estudos para implantação de um Centro 

de Especialidades Infantil no município, tendo em vista que Bálsamo não possui um 
amparo especial destinado para esse público e é certo que, com a melhoria na 
qualidade do serviço pediátrico, estaremos contribuindo para redução de custos com o 
Sistema de Saúde do Município.  

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 145 

Sugere ao Executivo a colocação de placas nos trevos e no portal da cidade de 
Bálsamo com dizeres: "Empresários invista em Bálsamo. Você terá todo o nosso apoio. 
Procure a prefeitura Municipal", em atenção a necessidade em defender a vinda de 
empresas para o município e assim gerar emprego e renda.  

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 146 

Sugere ao Executivo e setor competente a necessidade de realizar a verificação 
de possíveis focos de proliferação da dengue nas escolas municipais e adotar medidas 
de combate rotineiras antes do retorno das aulas presenciais.  

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 147 

Solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Engenharia, 
atenda os seguintes pedidos dos moradores, na elaboração do projeto de revitalização 
da praça do bairro São José: alargamento da calçada para permitir a prática de 
caminhada e corrida, reforma da quadra de areia, instalação de mais bancos e lixeiras.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
Indicação nº 148 

Solicita que a Administração Municipal, através da Diretoria de Educação, retome 
o projeto de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na escola Modesto José Moreira, 
assim que as aulas presenciais forem liberadas.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 28 de Maio de 2021.  


