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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 

5ª Sessão Ordinária - 2021 
 
 

Indicação nº 83 
Sugere ao Executivo a suspensão das cobranças do Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU) 2021 e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 2021 
de comerciantes e prestadores de serviços, cujas atividades foram atingidas pelas 
restrições de combate à pandemia do coronacírus. Tais cobranças seriam permitidas 
apenas a partir da entrada do município na fase verde do Plano São Paulo de 
retomada da economia.   

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
Indicação nº 84 

Solicita que o Executivo, através da Diretoria de Educação, volte a fornecer "Kits 
de Merenda Escolar" completos, com itens como carne de frango ou suína, danone e 
farinha de trigo, que faziam parte deste benefício em 2020, mas que ainda não foram 
entregues neste ano.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
Indicação nº 85 

Sugere que o município viabilize a ligação da Rua Candido José da Rocha com a 
Avenida Brasil e da Rua Luiz Jacomete Neto com a Rua Aparecido Naliati, facilitando o 
trânsito entre os bairros, tomando para isso as medidas legais e estruturais 
necessárias.  

Vereador: Ailton José Bereta - MDB 

 
Indicação nº 86 

Sugere que o município viabilize a ligação da Avenida Nossa Senhora da Paz com 
o Bairro Parque Primavera,  facilitando o acesso a esse novo bairro, que está em plena 
expansão.  

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 87 

Sugere ao executivo que seja feito o mapeamento de toda a rede de água, esgoto 
e drenagem do município, com a finalidade de detectar os pontos críticos que pedem 
reparos e melhorias, além facilitar as  futuras manutenções.  

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 88 

Sugere ao executivo que seja implantada em caráter de urgência uma rede 
captação de água pluvial entre a Avenida Brasil e a Rua Brás Navas.  

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 89 

Sugere que o Executivo crie, através da Diretoria de Assistência Social, um 
Auxílio Emergencial Municipal, a exemplo do que fez a Prefeitura de Meridiano/SP, que 
irá disponibilizar ajuda financeira no valor de R$ 100,00, mais uma cesta básica, para 
que famílias carentes tenham condições de garantir uma alimentação digna nesta fase 
mais grave da pandemia do coronavírus.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
Indicação nº 90 

Sugere que o município viabilize a ligação da Rua Armando Merloto com a Rua 
Marcílio Pissin, facilitando o trânsito entre os bairros, tomando para isso as medidas 
legais e estruturais necessárias.  

Vereadora: Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - DEM 

 
Indicação nº 91 

Sugere que o Executivo entre em contato com a empresa Itamarati solicitando o 
aumento do número de circulares e horários disponíveis, tendo em vista a atual lotação 
dos transportes públicos, que aumenta o risco de contágio do COVID-19.  

Vereadora: Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - DEM 

 
Indicação nº 92 

Sugere a implantação de um ponto de ônibus, com abrigo, para coleta de 
passageiros no final da Avenida do Progresso e início da Rua Sebastião Negreli, haja 
vista o surgimento de novos bairros e aumento da população naquelas imediações.  

Vereadora: Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - DEM 

 
Indicação nº 93 

Sugere correção da valeta localizada na Rua Antonio Gonçalves P. Junior, entre 
os número 06 e 16, já que em dias de grande volume de chuva esse obstáculo tem 
sido responsável por jogar água pluvial para as residências.  

Vereadora: Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - DEM 
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Indicação nº 94 
Sugere ao Executivo, atendendo a pedido de moradores locais, que seja feita a 

roça na área verde localizada na Rua dos Cravos, bem como a colocação de placa 
com os dizeres: "Proibido jogar lixo".  

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB 

 
Indicação nº 95 

Sugere ao Executivo que seja feita a pintura de solo de faixas de pedestre entre o 
canteiro e a residência de número 872, localizados na Avenida Domingos Fernandes 
Garcia, já que o local é utilizado por pessoas que fazem caminhadas.  

Vereador: Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB 

 
Indicação nº 96 

Sugere que seja feita a pintura dos redutores de velocidade localizados no início 
da Rodovia Vicinal José Gerônimo de Paula, pois a ausência de pintura dificulta a 
visualização dos mesmos, principalmente no período noturno.  

Vereador: Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB 

 
Indicação nº 97 

Sugere ao Executivo e órgão responsável que notifique os proprietários de 
veículos abandonados, em vias públicas do município, pelo descumprimento da Lei n° 
2.059, 21 de Setembro de 2011. Esses veículos também apresentam riscos à saúde 
pública, tornando-se depósito de lixo e de água parada, que, certamente, atrai vetores 
de transmissão de doenças, além da poluição visual, prejuízo estético à cidade e risco 
de ocasionar acidentes.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 98 

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

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 
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Indicação nº 99 
Sugere ao Executivo e setor competente que providencie a limpeza geral na lagoa 

de tratamento (corte de mato, limpeza de bombona, caixa de areia, verificação de 
assoreamento, e outros que julgar necessário).  

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 100 

Sugere que o Executivo adote a campanha "Vacina contra a fome", incentivando a 
doação voluntária de alimentos não perecíveis nos dias e horários de vacinação contra 
a Covid-19 na Praça da Matriz. Assim, cada pessoa a ser vacinada poderia, de forma 
não obrigatória, levar sua doação. Fica também a sugestão para que a coleta e 
distribuição destes alimentos fique sob a responsabilidade de organizações 
filantrópicas, como os Vicentinos, a Liga do Bem e os Centros Espíritas da cidade.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
Indicação nº 101 

Sugere que a Diretoria de Saúde inclua os coletores de lixo no Plano Municipal de 
Imunização contra a Covid-19, em razão do risco de contaminação que estes 
profissionais estão sujeitos no desempenho de suas funções.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 01 de Abril de 2021.  

 


