
INDICAÇÕES: 

 

 

Autoria de Eloísio Raimundo dos Santos:  

 

Indicação nº 1/2021: 

• Construção de uma quadra de esportes na Comunidade da Chácara Velha. 

Indicação nº 2/2021: 

• Instalação de iluminação e calçamento na Comunidade da Faxina (rua de 

Isaac, Magno e Luizão. 

 

Indicação nº 3/2021: 

• Realização de tratamento de esgoto da Comunidade Mãe d’Água e 

Chácara Velha. 

Indicação nº 4/2021: 

• Reajuste do Cartão Alimentação. 

 

Autoria de Gladston Marcelo de Castro: 

Indicação nº 5/2021: Adequação e reajuste do valor do auxílio financeiro 

aos estudantes. Regulamentado pela lei N° 639 de 20 de fevereiro 2006, 

com alteração no seu texto pela lei N° 1033 de 7 de fevereiro de 2014. 

Indicação nº 7/2021: Iluminação em toda extensão da região do Sacola, na 

comunidade de Pacas, lugar denominado por Fazenda Bela Vista. 

Indicação nº 8/2021: Construção de um PSF na comunidade do Peti. 



Indicação nº 9/2021: Reforma completa do Caramanchão da comunidade 

dos Borges. 

Indicação nº 10/2021: Fundação de um poço artesiano na região do 

Sacola, na comunidade de Pacas, lugar denominado por Fazenda Bela 

Vista. 

Indicação nº 11/2021: Melhorar e estender a praça, com flores, chafariz e 

academia livre da comunidade de Ponte Coronel. 

Indicação nº 12/2021: Construção de uma praça com jardim, chafariz e 

academia livre na comunidade dos Borges anexa à quadra. 

Indicação nº 13/2021: Construção de uma quadra de futsal com cobertura 

e vestiário na comunidade de Ponte Coronel. 

Indicação nº 14/2021: Reforma do campo de areia da comunidade dos 

Borges, para futebol, peteca e vôlei, fazendo assim uma área de esporte.  

 
 
Autoria de Flávio Silva de Oliveira:   
 

Indicação nº 15/2021: 

• Mudança de horário de serviço dos servidores que garantem a limpeza das 

ruas de São Gonçalo do Rio Abaixo, na estação de Verão. 

Indicação nº 16/2021: 

• Implantação de rampas em bares e restaurantes da Cidade. 

 

Indicação nº 18/2021: 



• O Programa Cidade com Grama, sem Mato, sem Lama e dá outras 

providências. 

 

Autoria de Marcos Antônio Bicalho: 

Indicação nº 19/2021: 

• Revisão do Plano Diretor, vencido conforme art.324,e art.40 da Lei 

Federal n°10257. 

Indicação nº 20/2021: 

• Construção de mine ETE na Comunidade de Pacas. 

Indicação nº 21/2021: 

• Finalização das obras de construção da ETA no Município. 

Indicação nº 22/2021: 

• Criação do Programa Rural Legal. 

 

Autoria de Fábio Justino Alves: 

Indicação nº 24/2021: 

 • Conserto no trecho da Rodovia Municipal Felisberto Fonseca, onde o 

asfalto cedeu. 

Indicação nº 25/2021: 

• Pavimentação asfáltica da estrada de acesso do Una à BR-381. 

 

 

 

 


