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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES
7ª Sessão Ordinária - 2022

Indicação nº 87
Sugere ao Executivo a reforma dos banheiros na Praça Padre Paranhos,
melhorando as condições dos sanitários públicos. Em atenção ao povo Balsamense e
aos visitantes, sugere comprometimento na execução do trabalho, pois há anos os
banheiros recebem somente pintura de paredes e a situação exposta nos anexos
requer reformas mais "robustas".
Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM

Indicação nº 88
Sugere ao Executivo e Departamento de obras que faça uma varredura por todos
os órgãos públicos a fim de promover melhorias na acessibilidade, dos prédios e
edifícios, - com atenção redobrada para as escolas municipais - melhorias na
pavimentação dos ambientes, rampas de acessibilidade e instalação de equipamentos
que promovam inclusão.
Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM

Indicação nº 89
Sugere ao Executivo que dê cumprimento aos inúmeros pedidos realizados que
tem respaldo na Lei Federal nº 10.098/2000, que determina que, no mínimo, 5% de
cada brinquedo existente em áreas públicas devem ser adaptados, assegurando o
pleno exercício dos direitos básicos das crianças, incluindo os direitos ao lazer de todas
as pessoas.
Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM

Indicação nº 90
Sugere ao Executivo que promova a 2º edição da Feirinha de Artesanato na Praça
Central unindo a 1º Feira do Livro e Feira de Comidas Típicas. Sugere que os três
projetos sejam executados em conjunto e que seu funcionamento ocorra aos fins de
semana, no período noturno.
Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM
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Indicação nº 91
Sugere ao Executivo a instalação do Terminal Turístico de embarque e
desembarque de passageiros na Praça Central de Bálsamo em atenção a diversos
pedidos da comunidade Balsamense. Recomenda que o Terminal seja inserido no
planejamento dos estacionamentos transversais que estão em fase de estudo.
Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM

Indicação nº 92
Sugere ao Executivo que se promova uma reunião com Chefes da Assistência
Social e Vereadores da Câmara Municipal para dialogar sobre as políticas públicas
assistencialistas que vem sendo desenvolvidas em Bálsamo, em atenção as inúmeras
reclamações que essa edil continua recebendo por falha desse departamento.
Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM

Indicação nº 93
Sugere ao Executivo recape com urgência na Rua dos Cravos, em frente ao nº
111, em atenção à solicitação da comunidade que relata recape recente e executado
pela prefeitura de maneira incorreta, o que acarretou afundamento do asfalto, podendo
ocasionar acidente com transeuntes e motoristas.
Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM

Indicação nº 94
Sugere ao Executivo mudança de referência para categoria dos Auxiliares e
Técnicos em enfermagem e enfermeiros, em atenção a defasagem salarial que a
classe sobre a décadas. Recomenda-se estudo de impacto orçamentário para os
próximos cinco anos e analises baseando-se no PL 2564/2020 do Senado Federal que
prevê piso de R$ 4.750 para enfermeiros e valores proporcionais de 70% para técnicos
e 50% para auxiliares, ou ao menos faça a revisão geral anual, para recomposição das
perdas com a inflação dos anos anteriores.
Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB

Indicação nº 95
Sugere ao Executivo que notifique os proprietários de todas as residências
Balsamenses que possuem calçadas em situações irregulares (calçadas inclinadas e
com degraus) e solicite o devido reparo em atenção às leis de acessibilidade, da
segurança dos pedestres e da obrigatoriedade da calçada ser plana para que a pessoa
ao caminhar tenha a mesma sensação da inclinação longitudinal da rua.
Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB
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Indicação nº 96
Sugere ao Executivo e Departamento de obras que notifique proprietários de
residências e comércios locais que construíram escadarias nas calçadas (passeio
público) e solicite a remoção de tais estruturas. Ressaltando que, no geral, o
proprietário do imóvel, residencial ou comercial, é responsável pela reforma e
conservação das calçadas, porém cabe a função de fiscalizar a conservação da via
pública ao município e, caso o pedestre sofra danos corporais causados por defeitos
nas calçadas, a responsabilidade é do município.
Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB

Indicação nº 97
Sugere ao Executivo à instalação da placa na Rua Diolindo Vezzi, esquina com a
Avenida Nossa Senhora da Paz, em atenção aos moradores que relatam a falta do
recebimento de correspondência devido a falta de localização da rua.
Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB

Indicação nº 98
Sugere ao Executivo a instalação de bebedouro na praça central com torneira,
para que as pessoas possam ter uma fonte de água potável disponível.
Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB

Indicação nº 99
Sugere ao executivo que seja instaladas placas de "Proibido estacionar
caminhões ou veículos agrícolas" nas extremidades da Praça Eduardo Lopes Pinto localizada no CDHU Governador André Franco Montoro. O pedido se justifica por conta
da alta movimentação de crianças, que circulam entre a praça e a quadra poliesportiva,
e a falta de visibilidade causada pelos veículos de grande porte que estacionam no
local.
Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE

Indicação nº 100
Sugere ao Executivo que seja feita a limpeza dos orelhões localizados na Praça
Dr. Alcides Ferreira - as margens da Avenida Brasil, ou entre em contato com empresa
Vivo para reforma dessas estruturas, que estão com muita sujeira impregnada na
superfície.
Vereador: Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB
Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 29 de Abril de 2022.
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ANEXOS - Indicação nº 87

