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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
11ª Sessão Ordinária - 2022 

 
 
 

Indicação nº 130 
Sugere ao Executivo e Departamento responsável que notifique os proprietários 

de veículos que estacionam em cima de calçamento e proprietários que abandonam 
veículos quebrados em via pública. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 131 

Sugere ao Executivo, em parceria com o DETRAN/SP, a realização de campanha 
de conscientização sobre mobilidade e trânsito seguro, a fim de conscientizar 
motoristas no trânsito. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 132 

Sugere ao Executivo que intervenha junto ao Departamento de Segurança Pública 
a fim de reforçar o policiamento militar de Bálsamo, principalmente no Bairro Parque 
Primavera devido o aumento de furtos que tem sido relatado pelos moradores deste 
bairro. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 133 

Sugere ao executivo que seja feito estudo para ampliar a pintura de solo de vagas 
de estacionamento e divisa de faixas em toda a extensão da Avenida Brasil e na rua 
Rio de janeiro - do trevo até a linha férrea. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 134 

Sugere ao executivo que seja feita a troca das telhas de policarbonato por 
termoacústica nas áreas de alimentação na praça central - pois as atuais telhas estão 
com diversos vazamentos. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 
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Indicação nº 135 

Solicita que a Prefeitura, através dos Departamentos de Contabilidade e Jurídico, 
aumentem o valor da bolsa-auxílio paga aos estagiários que prestam serviços ao 
município. Apesar de muito importantes no dia a dia dos departamentos públicos, eles 
não foram incluídos na reestruturação salarial. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - UNIÃO BRASIL 

 
Indicação nº 136 

Solicita que a Prefeitura, através do Departamento de Serviços Urbanos, 
providencie a pintura de uma faixa de pedestres na avenida Brasil, esquina com a rua 
Minas Gerais, mais especificamente entre o açougue do Binha e a loja da Dorinha. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - UNIÃO BRASIL 

 
Indicação nº 137 

Solicita que a Prefeitura, através do Departamento de Serviços Urbanos, 
providencie o conserto dos buracos da rua Braz Navas, no bairro São José, 
especialmente em frente à residência de número 171. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - UNIÃO BRASIL 

 
Indicação nº 138 

Solicita que a Prefeitura substitua as câmeras nas entradas da cidade por 
aparelhos mais modernos, com alta resolução, capazes de identificar placas de 
veículos. Solicita ainda a instalação de mais três câmeras: uma para gravar os veículos 
que saem de Bálsamo pelo trevo principal, outra na passagem da linha férrea e uma 
terceira na entrada do bairro Parque Primavera. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - UNIÃO BRASIL 

 
Indicação nº 139 

Solicita que a Prefeitura, através do Departamento de Serviços Urbanos, retire a 
porteira no final da rua Sebastião Alexandre da Silva, no bairro Parque Primavera, que 
dá acesso à estrada de terra que liga Bálsamo a Neves Paulista. Por motivos de 
segurança, os moradores pedem que a cerca seja fechada no local. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - UNIÃO BRASIL 
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Indicação nº 140 

Solicita que a Prefeitura, através da Diretoria de Educação e com apoio da Polícia 
Militar, faça uma campanha de prevenção junto a nossas crianças e adolescentes, no 
sentido de cuidados que devem ser tomados ao atender pessoas estranhas no portão 
de suas casas. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - UNIÃO BRASIL 

 
Indicação nº 141 

Solicita que a Prefeitura aumente o efetivo da Polícia Militar em Bálsamo, através 
da Atividade Delegada. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - UNIÃO BRASIL 

 
Indicação nº 142 

Solicita que a Prefeitura implante a Guarda Municipal de Bálsamo, conforme 
projeto de lei aprovado por essa Casa em dezembro de 2021. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - UNIÃO BRASIL 

 
Indicação nº 143 

Sugere ao executivo a instalação de iluminação pública na Quadra Poliesportiva 
Antonio Cézar da Silva, localizada no Residencial Parque Primavera, em atendimento 
de pedidos realizados pelos moradores locais e munícipes que utilizam o local para 
prática esportiva no período noturno. 

Vereadora: Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro  - SOLIDARIEDADE 
 
 

Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 29 de Agosto de 2022.  


