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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
4ª Sessão Ordinária 

 
 

Indicação nº 42 
Sugere a construção de redutores de velocidade nos seguintes endereços: na rua 

Rio Grande do Sul, altura do número 5; na rua Braz Navas entre os números 161 e 162 
e nas duas pistas da avenida Geraldo Casado, bem ao meio deste logradouro. 

Vereador: Paulo Sérgio Zaniboni - PSB 

 

Indicação nº 43 
Sugere que se disponibilize local adequado para que o produtores rurais possam 

depositar as embalagens de defensivos agrícolas; e a cada certo período, o município 
providencie o descarte no local indicado para entrega destas embalagens. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 44 
Sugere que o executivo entre em contato com a empresa Itamarati, para que as 

circulares  que vem do município de Tanabi com destino a São José do Rio Preto, ou 
vice-versa, adentrem na rodoviária de Bálsamo, para embarque e desembarque de 
passageiros. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 45 
Sugere a assinatura de convênio entre a Prefeitura e a Associação Renascer, de 

São José do Rio Preto, para atendimento de crianças e adolescentes com deficiências 
intelectuais e físicas provocadas por lesão cerebral. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

Indicação nº 46 
Sugere um maior controle no embarque de passageiros nos ônibus que fazem o 

transporte universitário. Como pessoas sem a carteirinha estão utilizando estes ônibus, 
estudantes muitas vezes ficam sem lugar para sentar e precisam viajar em pé. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 
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Indicação nº 47 
Sugere que a Prefeitura fiscalize o descarte irregular de restos de material de 

construção e coloque placas de "Proibido jogar lixo" na área verde localizada no início 
da rua Lourença Diogo Ayala, próxima ao Centro Espírita André Luiz. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

Indicação nº 48 
Sugere que seja consertado o apoio da escada do brinquedo escorregador, no 

parquinho infantil da Praça da Matriz. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

 

 
Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 16 de Março de 2018. 
 


