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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
15ª Sessão Ordinária - 2018 

 
 
 

Indicação nº 112 
Sugere que o executivo faça a transferência de terreno, através de escritura 

pública, para os donatários que já cumpriram as exigências da Lei Municipal nº 
1.855/2007, ou seja, para quem realizou a edificação em terreno doado pela município 
no Loteamento São José I. 

Vereador: Ailton José Bereta - PPS 

 

Indicação nº 113 
Sugere a implantação de estacionamento transversal na Rua Rio de Janeiro, na 

extensão da Praça Dr. Alcides Ferreira, fazendo a reserva de vagas para idosos e 
pessoas com necessidades especiais. 

Vereador: Ailton José Bereta - PPS 

 

Indicação nº 114 
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 - MDB 

 

Indicação nº 115 
Sugere que sejam instalados dois redutores de velocidade na Rua Marcílio Pissin, 

tendo em vista veículos estarem transitando em alta velocidade por este logradouro. 

Vereador: João Pedro Pereira - MDB 

 

Indicação nº 116 
Sugere a construção de dois redutores de velocidade no distrito Industrial Prefeito 

Luiz Steque Rodrigues, na rua Júlio Mariani - entre as ruas Diogo Alonso Fernandes e 
João Vasques Mas. 

Vereador: João Pedro Pereira - MDB 
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Indicação nº 117 
Sugere ao executivo que sejam despejados três caminhões de pedregulho na 

cabeceira da primeira ponte, localizada na estrada da cachoeirinha - próxima a bica 
d´água. Isto porque, está se formando uma erosão na cabeceira desta ponte e nos dias 
de chuva o local se alaga, impossibilitando a passagem de pedestres. 

Vereador: João Pedro Pereira - MDB 

 

Indicação nº 118 
Sugere que a vigilância sanitária do município faça uma campanha esclarecendo 

os donos de animais domésticos no sentido de que os mantenham dentro de suas 
propriedades, evitando que os animais circulem livremente pelas ruas da cidade. 

Vereador: Paulo Sérgio Zaniboni - PSB 

 

Indicação nº 119 
Sugere que o executivo realize uma operação "tapa buracos" na extensão da Rua 

Francisco Viegas. 

Vereador: Paulo Sérgio Zaniboni - PSB 

 

Indicação nº 120 
Sugere que o executivo realize o controle de zoonoses e castração em animais 

domésticos, pertencentes à famílias de baixa renda. 

Vereador: Paulo Sérgio Zaniboni - PSB 

 

Indicação nº 121 
Sugere que o Executivo crie um estacionamento para motos, através de pintura 

de solo, na Praça Dr. Alcides Ferreira, em frente à Lotérica Caiaque. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

Indicação nº 122 
Sugere que o Executivo sinalize a valeta que se formou depois das obras de 

recapeamento asfáltico, no cruzamento da Avenida Brasil com a rua Jácomo Pantano, 
próximo à Mercearia Aroni. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 
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Indicação nº 123 
Sugere que o Executivo adquira uma tenda de 5x5 metros, de fácil manejo, para 

utilizar no Cemitério, durante os enterros, nos dias de muito calor ou de chuva. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

Indicação nº 124 
Sugere a continuidade do asfalto da Rua Aparecido Naliati até o início da estrada 

rural que liga Bálsamo a Mirassol. Sugere também o asfaltamento de trecho da Rua 
Sebastião Negrelli. Tal medida vai de encontro ao anseio dos moradores locais, que 
tem sofrido com a poeira. 

Vereador: Ailton José Bereta - PPS 

 

 

Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 28 de Setembro de 2018. 


