
INDICAÇÕES 

Indicação nº 117/2019 

Requerendo a mudança do posto da Polícia Civil no município para o futuro 

Complexo de Segurança que será localizado na Avenida Contorno Oeste.  

Indicação nº 118/2019 

Requerendo a construção de quebra molas nas ruas do bairro Vale do Ouro. 

Indicação nº 119/2019 

Requerendo a troca de lâmpadas queimadas no bairro Vale do Sol.  

Indicação nº 120/2019 

Requerendo a canalização da rede de esgoto próximo à casa de Mauro até a 

galeria próxima à Escola de Tempo Integral de Vargem Alegre. 

Indicação nº 121/2019 

Requerendo a manutenção das ruas do bairro Vale do Ouro.  

Indicação nº 122/2019 

Requerendo que seja tomada providências em relação ao talude (barranco) que 

está cedendo na rua Judas Tadeu, em frente a casa da Senhora Betânia Santos, 

no bairro Recreio.  

Autoria: Flávio Silva de Oliveira. 

 

 



Indicação nº 123/2019 

Requerendo que seja disponibilizado um veículo de porte pequeno no Hospital 

São Gonçalo nos horários que não possui transporte público.  

Indicação nº 130/2019 

Requerendo a contratação de mais um oftalmologista para atender o município.  

Indicação nº 131/2019 

Requerendo a capacitação para todos os agentes de saúde do município.  

Autoria: Marcos Antônio Bicalho 

Indicação nº 124/2019 

Requerendo que seja implantado pontos de internet wifi de graça, para as 

comunidades rurais ou que seja ampliado p programa já existente para levar 

internet até as comunidades rurais que ainda não são contempladas, exceto na 

praça Santa Ana na comunidade de Pedras e Brejaúba e em todos os órgãos 

públicos do município por já terem sido protocolados .  

Indicação nº 126/2019 

Requerendo a construção de uma pista de skate e rampas para os praticantes 

esportes radicais. 

Indicação nº 127/2019 

Requerendo que a Associação Futebol dos Amigos FDA de CNPJ 

29.765.454/0001-35 seja declarada uma entidade de utilidade pública.  

Indicação nº 128/2019 



Requerendo que seja instalado iluminação pública Rua Raimundo Benício sendo 

feita a melhoria das luminárias existentes.  

Autoria: Otávio Isidório Teixeira 

Indicação nº 129/2019 

Requerendo a contratação de mais um técnico de saúde bucal para entender nos 

PSFs.  

Autoria: Luiz Gonzaga Fonseca 

 

  

  

 


