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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
1ª Sessão Ordinária - 2021 

 
 
 
 

Indicação nº 01 
Sugere a instalação de lixeiras na Praça Rodrigo de Paula Carvalho da Silva e na 

"Cidade das Crianças", localizada na Praça Antonio Montrezor - no Residencial Parque 
do Sol. 

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB 

 

Indicação nº 02 
Sugere que a Prefeitura auxilie famílias de baixa renda por ocasião da ocorrência 

de funerais. 

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB 

 

Indicação nº 03 
Sugere a instalação de iluminação pública na "Cidade das Crianças", tendo em 

vista que as condições de visibilidade atual no local está insuficiente. 

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB 

 

Indicação nº 04 
Sugere ao Executivo que construa lombada(s) na Rua Pedro Giraldelli, altura do 

n. 80, Bairro Adélia Pelissoni Geraldes, visando atender as reivindicações dos 
moradores do local, que relatam excesso de velocidade na referida via por parte de 
motoristas. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 

Indicação nº 05 
Sugere ao Executivo e setor competente que realize a pintura de solo com os 

dizeres "PARE" nas ruas do Bairro Parque Primavera, em atenção à demanda 
solicitada pelos moradores. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 
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Indicação nº 06 
Sugere ao Executivo e setor competente que providencie placas de sinalização 

(Pare; Vire a esquerda/direita; Siga em frente; Rotatória...) e demais que forem 
pertinentes por toda extensão do Bairro Parque Primavera, com atenção maior a 
sinalização da rotatória, em atendimento a demanda solicitada pelos moradores. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 

Indicação nº 07 
Sugere ao Executivo e setor competente que providencie com urgência uma 

operação tapa buracos em toda a extensão da Avenida Nossa Senhora da Paz, com 
atenção maior à altura do n. 265, Bairro Jardim Cristina, em atenção à demanda 
solicitada pelos moradores. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 

Indicação nº 08 
Sugere ao Executivo e setor competente que providencie com urgência uma 

operação tapa buracos em toda a extensão da Rua João Lourenço Munhoz, com 
atenção maior à altura do n. 504, Bairro Jardim São Lourenço, em atenção à demanda 
solicitada pelos moradores. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 

Indicação nº 09 
Sugere ao Executivo e setor competente que realize uma varredura em todas as 

praças do município e providencie troca e/ou reparo dos bancos quebrados. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 

Indicação nº 10 
Sugere ao Executivo e setor competente a limpeza e higienização dos bueiros do 

Bairro Residencial São José I, localizado nas ruas Mário Marangoni, altura do n. 392, e 
Prefeito Denir Zamariolli, altura do n. 195, em atenção à demanda solicitada pelos 
moradores. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 
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Indicação nº 11 
Sugere ao executivo que notifique os proprietários dos lotes vagos em toda 

extensão da Rua Mário Marangoni, Bairro Residencial São José I, visando atender as 
reivindicações dos moradores do local, que relatam falta de limpeza e mato alto. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 

Indicação nº 12 
Sugere ao executivo que providencie, junto ao setor competente, a limpeza e 

higienização da Praça do Bairro Residencial São José I, como poda de árvores, roçar 
gramado, pintura das sarjetas e brinquedos do parque e demais que julgar necessário, 
em atenção às demandas dos moradores. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 

Indicação nº 13 
Sugere ao executivo que viabilize junto ao setor responsável um carro "fumacê" 

para transitar pelas ruas do município com atenção maior à Rua Major Antenor Ramos, 
altura do número 96, no Bairro Jardim Cristina. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 

Indicação nº 14 
Sugere ao executivo que realize uma varredura por toda extensão da Rua Brás 

Navas, bairro Residencial São José I, providenciando uma operação tapa buracos nos 
pontos necessários, em atenção à demanda dos moradores da região. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 

Indicação nº 15 
Sugere ao executivo a instalação de redutor de velocidade tartaruga na rua 

Alagoas, altura do número 310. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 

Indicação nº 16 
Sugere que o Executivo não aumente o Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU), em relação aos valores cobrados em 2020, para minimizar os impactos 
negativos da pandemia do novo coronavírus na economia do município. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 
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Indicação nº 17 
Sugere que o Executivo realize, com urgência, serviços de tapa-buraco na vicinal 

José Jerônimo de Paula, que liga Bálsamo a Mirassolândia. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

Indicação nº 18 
Sugere que sejam feitas melhorias no velório municipal, como reforma e 

ampliação do espaço - com a construção de mais uma sala. 

Vereador: Ailton José Bereta - MDB 

 

Indicação nº 19 
Sugere que seja feita a retirada do bueiro de superfície na estrada que divide a 

propriedade do senhor Manoel José de Paula, tendo em vista a inutilidade do mesmo, 
além do fato de haver um relevo no local que prejudica a visibilidade de quem trafega 
pela área. 

Vereador: Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB 

 

Indicação nº 20 
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 21 
Sugere, em caráter de urgência, a continuidade e a finalização das obras de 

drenagem de água pluvial na Avenida Nossa Senhora da Paz. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 

Indicação nº 22 
Sugere a reforma da cobertura da entrada da Escola João Soler Flores, para que 

quando ocorra a retomada das aulas o local esteja adequado para receber os alunos. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 
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Indicação nº 23 
Sugere a instalação de cobertura na entrada da Creche Escola Letícia da Silva 

Sanches, o que é bastante útil especialmente em dias chuvosos. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 

Indicação nº 24 
Sugere a atualização do Código de Obras do Município de Bálsamo, em razão do 

mesmo ter sido aprovado no ano de 1987, o que demanda uma revisão nas suas 
normas. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 

Indicação nº 25 
Sugere a instalação de obstáculo que impeça o trânsito de motocicletas na 

passagem de pedestres, localizada ao lado da propriedade do senhor Merloto e que 
serve de acesso da rua Prefeito Denir Zamariolli para o Supermercado ServSol. Além 
disso, sugere-se colocar no local placa indicativa de acesso exclusiva à pedestres. 

Vereador: Roberto Carlos Perpétuo Perez - PROS 

 

Indicação nº 26 
Sugere ao Executivo para que estude a possibilidade de implantação da 

"Atividade Delegada" (convênio entre Estado e os municípios com objetivo de permitir a 
utilização de policiais militares, em dia de folga, no policiamento ostensivo), em atenção 
à demanda da população que relata a falta de efetivo na cidade. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 

Indicação nº 27 
Sugere ao Executivo que providencie uma página oficial na rede social Facebook, 

ou outra que julgar pertinente, para o Pólo da UAB - Universidade Aberta do Brasil / 
Bálsamo, situada na escola "EMEF Modesto José Moreira", em atenção a toda 
população que tem interesse em acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo Pólo. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 
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Indicação nº 28 
Sugere ao Executivo que providencie junto ao setor competente uma lombada a 

ser construída na Rua Mário Marangoni, próximo ao número 192. Bairro Residencial 
São José I, em atenção às demandas solicitadas pelos moradores do local. 

Vereador: Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB 

 

Indicação nº 29 
Sugere ao Executivo e setor competente que notifique os proprietários de lotes 

vagos em toda a extensão da Rua Brás Navas, Bairro Residencial São José I, para que 
providencie limpeza e higienização, em atenção às demandas solicitadas pelos 
moradores do local. 

Vereador: Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB 

 

Indicação nº 30 
Sugere ao Executivo para que, dentro das possibilidades e diante das condições 

financeiras e orçamentárias de gestão, providencie a instalação de postes com 
lâmpadas em led com energia fotovoltaica nos 300 metros da pista de caminhada 
denominada Avenida Aparecido Naliati, conhecida como pista da Orla Férrea, no bairro 
Parque do Sol, em atenção às demandas solicitadas pelos moradores do local. 

Vereadora: Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE 

 

Indicação nº 31 
Sugere ao Executivo, para que dentro das possibilidades e diante das condições 

financeiras e orçamentárias de gestão, providencie bancos na área verde entre as ruas 
Pedro Giraldeli e Artur Assumpção, no Bairro Adélia Pelissoni Geraldes, em atenção às 
demandas solicitadas pelos moradores do local. 

Vereadora: Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE 

 

Indicação nº 32 
Sugere ao Executivo para que, dentro das possibilidades e diante das condições 

financeiras e orçamentárias de gestão, providencie a poda de galhos, junto à fiação de 
energia, das árvores existentes na pracinha de frente ao estacionamento do velório 
municipal. 

Vereadora: Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE 
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Indicação nº 33 
Sugere a construção de galeria para captação de água no terreno que fica em 

frente ao velório municipal, eis que a deficiência do escoamento da água ocasiona seu 
acúmulo e cria erosão no local. 

Vereadora: Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE 

 

Indicação nº 34 
Sugere reforma na quadra de areia, localizada no bairro Residencial São José I, 

como substituição da areia que foi tomada pela grama, pintura nas trave e instalação 
de redes. 

Vereador: Roberto Carlos Perpétuo Perez - PROS 

 

Indicação nº 35 
Sugere que o Executivo entre em contato com a CPFL Energia para providenciar 

a troca do poste de madeira localizado na rua Cristóvam Soler, em frente à residência 
de número 42. E que também se faça um levantamento do estado de conservação de 
todos os postes de madeira que ainda existem no município, para avaliar a 
necessidade de mais substituições. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

Indicação nº 36 
Sugere que o Executivo construa um "sarjetão" para melhorar o escoamento de 

água no cruzamento das ruas Minas Gerais e Benedito Geraldes, no Residencial 
Antonio Misko. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

Indicação nº 37 
Sugere que o Executivo construa uma lombada na rua Mário Marangoni, na altura 

do número 112, bairro São José. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
 

 

 

 



 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 38 
Sugere que o Executivo providencie a limpeza do bueiro localizado na rua 

Guilherme Rodrigues, nº 90, bairro Parque do Sol. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

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

 


