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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
6ª Sessão Ordinária - 2022 

 
 

Indicação nº 77 
Solicita que o Sr. Prefeito compense, através de aumento salarial, as horas extras 

que eram pagas a motoristas do Posto de Saúde e outros departamentos, e que foram 
cortadas no mês de março de 2022, provocando uma redução de aproximadamente  
R$ 600,00 no pagamento destes motoristas.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
Indicação nº 78 

Sugere ao Executivo que notifique a Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL e 
exija melhorias nas prestações dos serviços que vem sendo oferecidos à população 
balsamense. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 79 

Sugere ao Executivo que reavalie a dinâmica da Lei das Caçambas e o 
funcionamento dos Ecopontos devido à falta de organização com que tem sido aplicado 
em Bálsamo, da constante insatisfação por parte da população Balsamense e em 
atenção aos elevados casos de Dengue que vem acometendo a nossa população. 
Sugere a retirada das caçambas, novo estudo e replanejamento. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 80 

Sugere ao Executivo e Departamento de Educação que ofereça aos alunos da 
rede pública de ensino uma viagem para a 26º Bienal Internacional do Livro. A Bienal 
acontecerá de 02 a 10 de julho de 2022, na Expo Center Norte, cidade de São Paulo, e 
visa oferecer os mais importantes lançamentos literários em primeira mão; aproximar 
os alunos de seus autores preferidos nas sessões de autógrafos; participar da extensa 
programação cultural com atividades para todas as idades e preferências; ampliar e 
solidificar amizades, além de ampliar o conhecimento com a imensidão de 
oportunidades oferecidas pelos livros e incentivar a literatura, cultura e educação das 
crianças Balsamenses. 

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 
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Indicação nº 81 

Sugere ao Executivo e empresa prestadora de serviços que realize a troca de 
lâmpadas queimadas na Rua João Lourenço Munhoz - próximo ao nº 504, bairro 
Jardim Lourenço - e na Rua José Roberto Batista - próximo ao nº 31 (esquina), bairro 
Parque do Sol. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 82 

Sugere ao Executivo que se reúna com representantes do comércio local de 
vários segmentos (gastronomia, arte, beleza, personalidades públicas, industriais, etc.) 
e promova através de um concurso/evento/noite de agremiação a fim de apoiar a 
participação de trabalhos que fortalecem o nome e a história da cidade de Bálsamo. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 83 

Sugere ao Executivo e empresa prestadora de serviços que realize uma varredura 
por todo o município, com atenção redobrada para os Distritos Industriais e providencie 
troca de lâmpadas queimadas, em atenção a diversos pedidos da população. 

Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB 

 
Indicação nº 84 

Sugere ao Executivo a instalação de redutor de velocidade na Rua Edmundo 
Augusti, altura do nº 350, localizada no bairro Parque das Flores. A rua referida é 
extensa e alguns motoristas tem excedido o limite de velocidade colocando em risco os 
moradores locais. 

Vereador: Roberto Carlos Perpétuo Perez - PROS 

 
Indicação nº 85 

Solicita que a Prefeitura, através do Departamento de Limpeza, realize mutirões 
para recolher móveis velhos e objetos sem utilidade a cada dois meses, contribuindo 
assim com a eliminação de criadores do mosquito da dengue.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 
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Indicação nº 86 
Solicita que a Prefeitura, através do Departamento de Serviços Urbanos, apague 

a marcação de "PARE" na rua Rio Grande do Sul, cruzamento com a rua Fernando 
Sanches. A sinalização confusa tem provocado a reprovação de alunos de escolas de 
formação de motoristas.  

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

 
Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 14 de Abril de 2022.  

 

 

 

 

 


