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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
19ª Sessão Ordinária - 2022 

 
 
 
 

Indicação nº 180 
Sugere a instalação de placas de localização geográfica em pontos estratégicos 

nas áreas rurais do município, principalmente na rota caipira de cicloturismo, conforme 
fotos em anexo. Esta medida já está sendo implantada em municípios vizinhos e visa 
dar maior segurança para quem  trafega pelas estradas rurais, já que se tem uma 
localização exata dos locais em caso de emergência. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 
 
 

Indicação nº 181 
Sugere a instalação de placas de "proibido estacionar - vaga de ônibus escolar" e 

"cuidado, passagem de pedestres" na Escola Infantil Letícia da Silva Sanches, além de 
instalação de lombofaixa entre a escola e a Praça Antonio Montrezor. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 
 
 

Indicação nº 182 
Sugere a instalação de lixeira na praça central, para atender os proprietários dos 

quiosques que não possuem local apropriado para depositar o lixo acumulado após o 
expediente de trabalho. 

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 
 
 

Indicação nº 183 
Sugere, através do Departamento de Obras, que seja realizado serviços de tapa 

buracos na Rua Alagoas, especialmente nas imediações do número 310, já que a 
localidade encontra-se com muitos buracos. Sugiro ainda a reforma urgente de bueiro, 
também localizado na Rua Alagoas - no cruzamento com a Rua Francisco Marques 
Viana. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 
 
 
 
 
 
 



 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 184 
Solicita que a Prefeitura reabra a piscina do Centro de Lazer do Trabalhador 

(CLTB), com os devidos cuidados de segurança em relação à obra que acontece no 
salão social. Com a chegada das férias escolares e do verão, a piscina pública é um 
dos principais locais de lazer das nossas crianças e adolescentes. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - UNIÃO BRASIL 
 
 

Indicação nº 185 
Solicita que a Prefeitura, através do Departamento de Engenharia e Obras, adote 

todas as medidas possíveis para solucionar o ponto de alagamento no início da rua 
Pedro Giraldelli. Na forte chuva do último dia 29, moradores tiveram grandes prejuízos 
com a entrada de água em suas casas. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - UNIÃO BRASIL 
 
 

Indicação nº 186 
Solicita que a Prefeitura, através do Departamento de Engenharia e Obras, adote 

critérios mais rígidos na aprovação de novos loteamentos residenciais, no que diz 
respeito à capacidade dos mesmos de captarem a água das chuvas e não contribuírem 
com enxurradas e pontos de alagamento pela cidade. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - UNIÃO BRASIL 
 

 
Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 02 de Dezembro de 2022.  
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ANEXO - Indicação 180 

 
 


