
INDICAÇÕES 

Autoria de Gladston Marcelo de Castro: 

Indicação nº 142/2021 

Criação de Projeto de ciência nas escolas incentivando a criação de ideias de 

tratamentos de lixos residenciais, tratamento de água. Com premiações 

anuais para eventos como feiras técnicas, para melhores ideias, projetos 

como reaproveitamento de água casas inteligentes e etc. 

Indicação nº 143/2021 

Que os professores da rede pública de ensino sejam inseridos nas discussões 

e escolhas de curso de capacitação para os mesmos 

Indicação nº 144/2021 

Que a secretaria de educação possa flexibilizar e incentivar os profissionais 

da educação a se capacitarem, realizando especializações, como doutorado, 

mestrado 

Indicação nº 145/2021 

Que seja trocado para Bloquete as pavimentações das localidades de 

Ribeirão, Mangas e Coqueiros, as quais estão sendo realizados com pedra. 

Indicação nº 146/2021 

Requerendo Reforma ou troca do ponto de ônibus, próximo ao campo do 

Gralhos, bairro Malaquias. 

 Indicação nº 147/2021 

Canalização e manutenção da rede de esgoto, e da rede pluvial, próximo ao 

campo dos Gralhos, bairro Malaquias. 

 

 



Indicação nº 148/2021 

Reforma, cobertura e limpeza externa periódica da quadra da comunidade 

dos Fernandes. 

Indicação nº 149/2021 

Construção de uma praça, com jardim e academia livre na comunidade dos 

Fernandes. 

Indicação nº 150/2021 

Iluminação em toda extensão da comunidade do Bexiga e Baú. 

Indicação nº 151/2021 

Ampliação dos horários de ônibus nas comunidades de Pedra, Mãe D´água, 

Peti e Coqueiros. 

Indicação nº 152/2021 

Quatro postes de iluminação na extensão da casa de Marcelo até a casa de 

Janira da comunidade do Carmo 

Indicação nº 153/2021 

Extensão do calçamento da rua principal, início em frente à casa de Marcelo 

e final até a casa de Janira, na comunidade do Carmo. 

Indicação nº 154/2021 

Requerendo reforma do Centro Comunitário da comunidade do Carmo. 

 

 

 

 

 



 

 

Autoria de Eloísio Raimundo dos Santos:   
 

Indicação nº 141/2021 

Requerendo que a prefeitura realize eventos culturais com trans missão pela 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flávio Silva de Oliveira:   
 

Indicação nº 131/2021 

Criação de setor responsável pela solicitação de credenciais para PCD e 

idosos juntos aos órgãos de trânsito. 

Indicação nº132/2021 

Mais vagas de estacionamento exclusivas para PCD e idosos. 

Indicação nº133/2021 

Instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de 
deficiência no Parque Infantil da Praça Central. 

Indicação nº134/2021 

Incluir aparelhos de ginástica adaptados para deficientes físicos, nas 
academias ao ar livre da cidade. 

Indicação nº135/2021 

Que seja criado um link no site da prefeitura para que a população 
possa realizar os pedidos de troca de lâmpadas do sistema de 
iluminação pública. 

Indicação nº136/2021 

Iluminação pública na Rua Bela Vista, Bairro Catungui. 

Indicação nº137/2021 

Limpeza da rua em frente à secretaria de meio ambiente que faz 

ligação ao bairro Fonte do Mato. 

Indicação nº138/2021 

Recapeamento das ruas asfaltadas do bairro Santa Efigênia 

 

 



Indicação nº139/2021 

Nomeação das ruas da comunidade de Terra Branca 

Indicação nº140/2021 

Instalação de ar condicionado nas salas de aula da rede de ensino 
municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Autoria de Otávio Isidório Teixeira: 

Indicação nº 162/2021 

A criação de vagas de estágios remunerados no período de férias 

para são-gonçalenses que estudam fora do Município. 

Indicação nº163/2021 

Que seja construído uma área de lazer no bairro vale do ouro. 

Indicação nº 164/2021 

Que seja feito a revisão do Estatuto do servidor. 

 

Indicação nº 165/2021 

Colocar trecho da Rua Antônio da Manoela da praça da igreja matriz, 
até a esquina da rua Augusto Pessoa esquina com a rua Henriqueta 
Rubim como mão dupla. 
 

Indicação nº 166/2021 

A construção de Centro de Convivência na comunidade do Una. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autoria de Diego José Ribeiro 

Indicação nº 168/2021 

Continuidade do calçamento da Comunidade do Canjica até a Comunidade 

do Cedro. 

Indicação nº169/2021 

Continuidade do calçamento do Vargem da Lua até estrada principal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Autoria de Marcos Antônio Bicalho 

Indicação nº 155/2021 

Instituir o código de Postura Municipal. 

Indicação nº156/2021 

Finalização do asfalto da Comunidade de Fernandes. 

Indicação nº157/2021 

Iluminação pública na Comunidade do Pena  

Indicação 158/2021 

Inclusão de Educação Ambiental na grade escolar Municipal 

Indicação nº159/2021 

Construção de um Parque Municipal para lazer da população. 

Indicação nº160/2021 

Construção de redutor de velocidade na comunidade de Ribeirão, em frente 

a casa do Senhor Onofre. 

Indicação nº161/2021 

Valorização do professor: reajuste de salário e benefícios de graduação. 

Indicação nº167/2021 

Solicitando ao executivo realização de processo seletivo na área da saúde. 



Autoria Fabio Justino Alves 

Indicação nº170/2021 

Requerendo construção do muro na quadra da Comunidade dos Borges 

Indicação nº171/2021 

Requerendo construção de quadra na Comunidade de Gabriel 

Indicação nº173/2021 

Requerendo a instalação de guaritas na comunidade de Gabriel 

Indicação nº174/2021 

Requerendo a iluminação pública na comunidade de Jurubeba e Bamba. 

Indicação nº176/2021 

Requerendo a construção de ponte para passagem de veículos ligando o 

bairro Una a comunidade de Carapuça. 

Indicação nº177/2021 

Requerendo a construção de vestiários na quadra da comunidade de Borges. 

 

 

 

 

 



Autoria: Fábio Justino Alves e Diego José Ribeiro 

Indicação nº175/2021 

Requerendo a iluminação da Rua principal da comunidade do Machado. 

 

 
 


