
 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 

 

RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
4ª Sessão Ordinária 

 
 

Indicação nº 45 
Sugere a ligação da avenida do Progresso com o Residencial das Palmeias, 

criando um novo acesso através das avenidas marginais, já que o único meio de se 
chegar ao Residencial das Palmeiras e Residencial Parque do Sol, é através da rua 
Aparecido Nailiati. 

Vereador: Ailton José Bereta 

 
Indicação nº 46 

Sugere a reforma dos banheiros localizados na Praça Padre Paranhos, 
melhorando as condições de uso dos sanitários públicos. 

Vereador: João Pedro Pereira 

 
Indicação nº 47 

Sugere a instalação de tubulação para capitação de água pluvial no trecho final da 
avenida Nossa Senhora da Paz, estendendo-a além da entrada do Sítio Santa Maria, 
evitando que a água continue a escorrer e se acumular na entrada da citada 
propriedade rural. 

Vereador: João Pedro Pereira 

 
Indicação nº 48 

Sugere a instalação de redutor de velocidade em frente a Padaria Avenida, 
localizada na avenida Brasil, principalmente pelo fato de serem realizadas festas 
infantis no citado estabelecimento, havendo muitas crianças transitando na área. 

Vereador: João Pedro Pereira 

 
Indicação nº 49 

Sugere que se avalie a possibilidade de remoção do trecho destinado à bicicletas 
na avenida do Progresso, em face da não utilização e das más condições dos 
demarcadores da via. 

Vereador: Paulo Sérgio Zaniboni 
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Indicação nº 50 

Sugere a recuperação da ciclofaixa, localizada entre a avenida Domingos 
Fernandes Garcia até a avenida João Radi, tendo em vista as más condições do 
asfalto, dos demarcadores da via e das placas de sinalização. 

Vereador: Paulo Sérgio Zaniboni 

 
Indicação nº 51 

Sugere a instalação de redutor de velocidade na rua Candido Soler Geres, altura 
do número 101, em razão da alta velocidade de veículos que lá trafegam.  

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço  

 
Indicação nº 52 

Sugere o reparo da estrada rural entre a cachoeira do Miltão até a Fazenda Vista 
Alegre, por conta dos buracos na estrada que dificultam o trânsito dos veículos, 
principalmente do ônibus escolar. 

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço  

 
Indicação nº 53 

Sugere o conserto de um dos brinquedos roda-roda, localizado na praça do Bairro 
São José, que está sem os assentos e com a ferragem exposta, expondo a risco as 
crianças que brincam no local. 

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço 

 
Indicação nº 54 

Sugere a instalação de tampa no poste de energia localizado em frente aos 
brinquedos da praça do Bairro São José, especificamente na rua Afonso José 
Guerreiro, em razão dos fios de energia estarem expostos. 

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço 

 
Indicação nº 55 

Sugere o contato com a CPFL Energia e tome as providências necessárias para 
solucionar as constantes quedas de energia na cidade.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho 
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Indicação nº 56 
Sugere a instalação de postes de luz na rua Aparecido Naliati, a partir da Estação 

Ferroviária até a esquina da rua Alexandre Piva.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho 

 
Indicação nº 57 

Sugere a instalação de um poste de luz na rua Julian Martines Parra, entre a rua 
São Paulo e a rua Paraná.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho 

 
Indicação nº 58 

Sugere a instalação de um parquinho na área verde do bairro Jardim Cristina, 
localizada atrás do Velório Municipal.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho 

 
Indicação nº 59 

Sugere a instalação de uma torneira na rotatória do Jardim Adélia Pelissoni 
Geraldes.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho 

 
Indicação nº 60 

Sugere a instalação de mais dois bancos de concreto na pracinha da rua João 
Claro da Silva, em frente ao número 95.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho 

 
Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 17 de Março de 2017. 
 


