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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
11ª Sessão Ordinária - 2021 

 
 
 

Indicação nº 163 
Solicita que a Administração Municipal, através da Diretoria de Educação, faça 

uma nova pesquisa junto aos pais ou responsáveis de todos os alunos da rede 
municipal, para saber quais deles irão autorizar seus filhos a frequentarem as escolas 
no retorno das aulas presenciais, que deve ocorrer nas próximas semanas. O resultado 
dessa pesquisa irá permitir um melhor planejamento para a retomada das aulas. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
Indicação nº 164 

Sugere ao Executivo e setor competente um levantamento topográfico para 
atualizar a planta do município, pois a última atualização é datada no ano de 2014.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 165 

Sugere ao Executivo a implantação da "Clínica da Mulher", um espaço destinado 
ao público feminino do município (sugestão: Anexo ao Posto de Saúde com recepção, 
consultório ginecológico, aparelho de ultrassom, sala de pré-consulta, sala de reuniões 
para o conselho municipal dos direitos da mulher).  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 166 

Sugere ao Executivo a criação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. 
(Modelo de Anteprojeto para criação do Conselho municipal dos direitos da mulher 
pode ser solicitado pelo e-mail kelen@cmbalsamo.sp.gov.br).  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 
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Indicação nº 167 

Sugere ao Executivo que em um próximo novo loteamento dessa municipalidade 
possa ser incluído o nome em uma via publica como "Rua dos trabalhadores" ou em 
uma praça pública como "Praça dos Trabalhadores", em homenagem a todas as 
vítimas do acidente entre um ônibus e um caminhão que provocou a morte de sete 
pessoas e deixaram outras 49 feridas na rodovia Euclides da Cunha (SP-310), em 
Mirassol (455 km a noroeste de São Paulo), em agosto de 1994.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 168 

Sugere ao Executivo e Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal que 
execute com urgência as indicações apresentadas no primeiro semestre de 2021 - 
indicações nº: 004/2021; 005/2021; 006/2021; 009/202; 010/2021; 040/2021; 041/202; 
044/2021; 079/2021; 105/2021; 107/2021; 108/2021; 109/202; 114/2021;116/2021; 
117/2021.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 169 

Sugere ao Executivo e Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal que 
execute com urgência as indicações apresentadas no primeiro semestre de 2021 - 
indicações nº 042/2021e 043/2021.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 170 

Sugere ao Executivo e Departamento de Assistência Social da Prefeitura 
Municipal que estude a possibilidade de execução quanto à indicação apresentada no 
primeiro semestre de 2021 - indicação de nº 76/2021.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 171 

Sugere ao executivo, atendendo a pedido da polícia militar, que sejam instaladas 
nas entradas da cidades placas com os dizeres: " entradas e saídas monitoradas por 
sistema de vigilância 24hrs ", para tentar inibir a prática de delitos.  

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 
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 Indicação nº 172 
Sugere ao executivo, atendendo o pedido da polícia militar e membros do 

CONSEG, que seja feita a troca das câmeras das entradas da cidade por outras que 
consigam captar as imagens da placas de veículos mesmo a noite e sob chuva, para 
facilitar o trabalho da polícia. As câmeras já existentes poderão ser usadas em outros 
pontos da cidade integrando elas no sistema de monitoramento.  

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

Indicação nº 173 
Sugere ampla publicidade dentro do município quando da realização de leilões 

promovidos pela Prefeitura, para alienação de veículos. Essa medida visa atender a 
legislação que trata da alienação de bens públicos, tendo em vista que no último leilão 
realizado a publicidade foi restrita, não chegando ao conhecimento da população.  

Vereador: Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB 

 
Indicação nº 174 

Sugere que seja apagada a pintura de solo indicativa de Pare na Rua Rio de 
Janeiro, no cruzamento com a Rua Alberto Andaló, tendo em vista a mudança na 
preferência de trânsito entre essas ruas.  

Vereador: Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB 

 
Indicação nº 175 

Sugere ao Executivo e Departamento responsável que tome providências quanto 
às queixas relativas ao aparecimento constante de escorpiões nas residências de 
moradores dos bairros Parque do Sol e Jardim São Luiz.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 176 

Sugere ao Executivo e departamento da saúde que retorne com o consultório 
odontológico na Escola Modesto José Moreira, pois o atendimento odontológico das 
crianças já possui uma dinâmica que funciona muito bem na escola. A mudança 
repentina do consultório para o Centro de Saúde irá dificultar o acesso ao tratamento 
dentário das crianças, tanto pelo horário de trabalho dos pais e responsáveis, quanto 
pela dinâmica do próprio ambiente do Posto de Saúde que demanda triagem e 
agendamento até o tratamento, dificultando o acompanhamento diário que a própria 
escola possui.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 
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Indicação nº 177 

Sugere ao Executivo que construa lombada na Rua Luiz Marangoni, altura do nº 
306, Bairro Residencial José Bento Geraldes, visando atender as reivindicações dos 
moradores do local, que relatam excesso de velocidade na referida via por parte de 
motoristas.  

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 178 

Sugere ao executivo uma operação tapa buracos na Rua Alagoas, Bairro São 
Geraldo próximo ao nº 310, visando atender reivindicações dos moradores do local.  

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 179 

Sugere ao executivo a reforma do bueiro localizado na Rua Alagoas com a Rua 
Francisco Marques Viana, Bairro São Geraldo próximo ao nº 320, visando atender 
reivindicações dos moradores do local.  

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 180 

Sugere ao Executivo e setor competente que verifique o retorno de esgoto na Rua 
Dos Cravos, nº 31, Bairro Residencial André Franco Montoro, em atenção à demanda 
solicitada pelo morador.  

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 181 

Sugere ao Executivo que providencie grades protetoras em todas as bocas de 
bueiro - "bocas de lobo" - na Avenida Brasil, em especial no nº 1343, em atenção à 
demanda solicitada pelos moradores.  

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 182 

Sugere ao Executivo e setor competente que providencie o tapa buraco na Rua 
João Lourenço Munhoz, esquina do Bar do Sr. Vital.  

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 
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Indicação nº 183 

Sugere ao Executivo o estudo para a construção de um redutor de velocidade na 
Rua Ataíde Nogueira, próximo ao nº 95, Bairro São Luiz.  

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 184 

Solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços 
Urbanos, instale a sinalização de trânsito vertical (placa) e providencie a pintura no 
asfalto de "proibido estacionar" na frente das farmácias que não contam com essas 
orientações aos motoristas.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
Indicação nº 185 

Solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços 
Urbanos, retire do trator de limpeza as poltronas utilizadas, de maneira irregular, para 
transporte de funcionários. Não podemos permitir que novos acidentes aconteçam.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
Indicação nº 186 

Solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços 
Urbanos, providencie o reparo dos bancos da Praça da Bíblia, em razão de alguns 
estarem com os assentos mal afixados, oferecendo riscos aos frequentadores.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
Indicação nº 187 

Solicita que a Administração Municipal, através do Departamento de Serviços 
Urbanos, construa uma lombada no início da rua Dr. Alberto Andaló, altura do número 
02, em razão dos veículos que entram em alta velocidade no perímetro urbano, vindo 
da estrada de terra que leva para Tanabi.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

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


