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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
14ª Sessão Ordinária - 2022 

 
 

Indicação nº 158 
Sugere ao Executivo a troca de lâmpadas queimadas e reposição das lâmpadas 

faltantes em toda extensão da pista de caminhada próximo a linha férrea. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
 

Indicação nº 159 
Sugere ao Executivo que crie uma campanha local e informe a população 

Balsamense que a cidade de Bálsamo em parceria com Posto de Saúde Central, com 
Complexo de Fisioterapia Zé Amaral e hospitais regionais, oferecem a possibilidade de 
consultas e até próteses para pacientes com membros amputados (implante/pino no 
osso do fêmur/ossiointegração). 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 
 
 

Indicação nº 160 
Sugere ao Executivo que divulgue - através das redes sociais e materiais 

impressos pela prefeitura - a 2º edição do projeto “Meu Amigo Pet”, que acontecerá no 
dia 18 de outubro na Escola Modesto José Moreira, informando que neste dia a 
Embaixadora da Causa Animal levará junto as voluntárias e palestrantes convidados o 
projeto de conscientização contra o abandono e maus-tratos. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 
 

 
Indicação nº 161 

Sugere ao Executivo que instale placas informativas nos pontos ecológicos de 
coleta esclarecendo quais os resíduos que  podem ser descartados nesses locais, 
orientando a população a dar a destinação correta à esses materiais. 

Vereador: Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB 
 

 
Indicação nº 162 

Sugere ao Executivo a tomada de providências para melhorar o fornecimento de 
água na Rua Edmundo Borduqui, interligando-a com outro ponto de abastecimento, 
tendo em vista que os moradores do local tem sofrido com constantes interrupções na 
distribuição de água. 

Vereador: Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB 
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Indicação nº 163 

Solicita  que a Prefeitura, através do Departamento de Serviços Urbanos, instale 
iluminação na quadra de areia da praça do bairro São José. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - UNIÃO BRASIL 
 
 

Indicação nº 164 
Solicita  que a Prefeitura, através do Departamento de Serviços Urbanos, construa 

uma lombada na avenida Brasil, próximo ao cruzamento com a rua Candido Soler 
Geres, e que também refaça a pintura de “PARE” neste cruzamento. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - UNIÃO BRASIL 
 
 

Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 16 de Setembro de 2022.  


