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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
8ª Sessão Ordinária 

 
 

Indicação nº 86 
Sugere a construção de abrigo e pintura de solo de parada de ônibus na Avenida 

Oswaldo Casado, nas proximidades da propriedade do senhor José Tiene, visando 
atender populares que aguardam pelos coletivos. 

Vereador: Paulo Roberto Silingardi – PMDB 

 

Indicação nº 87 
Sugere a instalação de coletoras de lixo nas áreas rurais, especificamente em 

frente ao antigo lixão - próximo a segunda ponte da estrada vicinal José Gerônimo de 
Paula, no entroncamento da estrada rural que liga a cachoeirinha e o bairro Tatu, no 
entroncamento da estrada rural que liga o município de Tanabi e a área conhecida 
como Romão Sanches, na estrada rural sentido Mirassol - próximo a antena de 
comunicação e na estrada rural próximo a empresa Braslatex. 

Vereador: José Donizete Claro da Silva – PTN 

 

Indicação nº 88 
Sugere a reforma e a instalação de iluminação no portal de entrada do município. 

Vereador: Ailton José Bereta – PPS 

 

Indicação nº 89 
Sugere a pintura de solo para sinalização de trânsito, como "Pare" nas esquinas, 

locais com vagas para idosos e pessoas com necessidades especiais e em frente às 
farmácias nas vagas destinadas a uso temporário. 

Vereador: João Pedro Pereira – PMDB 

 

Indicação nº 90 
Sugere a colocação de um obstáculo e de tachões - fazendo a divisão da rua - na 

curva que liga as avenidas Domingos Fernandes Garcia e vereador José Pedro 
Cardoso, para obrigar a redução de velocidade e correto direcionamento dos veículos, 
tendo em vista a má condição de visibilidade da curva e o risco de acidentes. Sugere 
ainda, que seja apagada a pintura de solo da ciclovia, já que a mesma tornou-se 
perigosa por não haver um esclarecimento sobre sua funcionalidade. 

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - PMDB 



 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 91 
Sugere o contato com a Comissão Organizadora da Festa do Peão, no sentido de 

permitir que as latinhas de cerveja e refrigerantes consumidas no evento possam ser 
recolhidas pelos membros do Projeto de Reciclagem do município. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho – DEM 

 

Indicação nº 92 
Sugere que seja retomado o agendamento de horários para a prática de futsal no 

período noturno, por grupos de amigos, no Ginásio de Esportes Benedito José dos 
Reis. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho – DEM 

 

Indicação nº 93 
Sugere a limpeza dos bancos da praça do Jardim Cristina, localizada atrás do 

Velório. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho – DEM 

 

Indicação nº 94 
Sugere a poda das árvores da praça do Jardim Cristina, localizada atrás do 

Velório. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho – DEM 

 

Indicação nº 95 
Sugere que seja apagada a pintura de "Pare" da rua São Paulo, no cruzamento 

com a rua Lourença Diogo Ayala, tendo em vista que já existe esta sinalização de 
trânsito nesta última rua referida. 

Vereador: Paulo Sérgio Zaniboni – PSB 

 
 
Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 12 de Maio de 2017. 
 


