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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 

8ª Sessão Ordinária - 2021 
 
 

Indicação nº 123 
Sugere que o Executivo estabeleça contato com os governos federal e estadual, 

buscando recursos para construção de uma unidade de saúde na área inativa 
localizada na Assistência Social, fundos do Centro de Saúde, de modo que toda aquela 
estrutura se transforme  em um Mini Hospital. 

Vereadora: Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 124 

Sugere que seja feita a pulverização de bueiros e ruas da cidade para combater a 
proliferação de insetos, principalmente pernilongos e aedes aegypti - responsável pela 
transmissão da dengue, doença que voltou a apresentar alto índice de contaminação 
na nossa região.  

Vereadora: Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 125 

Sugere a instalação de bancos em volta da "Cidade das Crianças", localizada no 
Residencial Parque do Sol. Estes bancos devem ser voltados para os brinquedos, de 
modo que os pais possam observar seus filhos que estejam brincando nos aparelhos.  

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB 

 
Indicação nº 126 

Sugere a implantação de um estacionamento transversal em frente as instalações 
do centro de fisioterapia, que está em fase final de construção. A medida se justifica 
pois, além de atender essa unidade, o estacionamento também pode ser utilizado por 
usuários do Centro de Saúde.  

Vereador: Roberto Carlos Perpétuo Perez - PROS 

 
Indicação nº 127 

Sugere ao Executivo e aos setores competentes que providenciem um "Guia de 
Atividades" na forma impressa, contendo todos os programas de Esporte, Cultura e de 
Lazer disponíveis no município afim de informar todos os cidadãos e cidadãs 
Balsamenses.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 
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Indicação nº 128 

Sugere ao Executivo que divulgue os serviços oferecidos pela Biblioteca 
Municipal. Sugere, principalmente, a divulgação em todos os meios de comunicação 
públicos oferecidos pela administração (site e rede oficial).  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 129 

Sugere ao Executivo que tome providências para eliminar a infestação de 
escorpiões nos bueiros do Bairro Residencial São José I, em atenção à demanda 
solicitada pela comunidade.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 130 

Sugere ao Executivo a divulgação pelas redes oficiais da prefeitura a respeito do 
cronograma de recapeamento asfáltico da cidade contendo: local, data para o início e 
final da obra e valor empenhado.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 131 

Sugere ao Executivo estudo para criação de um "Museu da Imagem e do Som na 
Cidade de Bálsamo", com o propósito de registrar em áudio e vídeo depoimentos de 
personagens que fizeram parte da história política, cultural, artística, esportiva e social 
de Bálsamo.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 132 

Sugere a construção de valetas para escoamento de água nos cruzamentos da 
Rua Mário Marangoni com a Rua Afonso Soler Guerreiro e Rua das Hortências e no 
cruzamento da Rua Brás Navas com a Rua Prefeito Denir Zamariolli. Isso é necessário 
pois a ausência de meios para escoamento ocasiona o surgimento de poças d'água 
nos locais indicados.  

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 
 
 
 
 



 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 133 

Sugere ao executivo que quando ocorrer o retorno das aulas presencias nas 
escolas públicas do município seja adotada uma medida de segurança nos portões das 
escolas, com funcionários controlando entrada e saída dos prédios e quando não 
houver nenhum funcionário nos portões que os mesmos permaneçam trancados, 
evitando assim a entrada de desconhecidos e priorizando a segurança de nossas 
crianças.  

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 134 

Sugere ao Executivo a instalação de um banco de doação de sangue no 
município de Bálsamo.  

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 135 

Sugere ao Executivo e setor competente a criação de uma sala de reabilitação e 
acompanhamento para os pacientes com sequelas da Covid-19 no município em 
atenção à saúde do povo Balsamense.  

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 136 

Solicita que a Administração Municipal, através da Diretoria de Esportes, reabra a 
quadra do Conjunto Habitacional Governador André Franco Montoro (CDHU), em razão 
de outros espaços de prática esportiva já terem sido reabertos, e essa quadra ainda 
não.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
Indicação nº 137 

Solicita que a Administração Municipal, através da Diretoria de Assistência Social 
e do Fundo Social, realize a "Campanha do Agasalho", com a coleta e distribuição a 
famílias carentes de cobertores, roupas e calçados.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 
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Indicação nº 138 

Solicita que o Poder Executivo implante o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), 
para fiscalização sanitária dos produtos de origem animal preparados, transformados 
ou manipulados em Bálsamo, garantindo qualidade e facilitando a venda dos mesmos.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 14 de Maio de 2021.  

 


