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Autoria de Gladston Marcelo de Castro 

Indicação nº 559/2021: Iluminação na localidade de Nonô Juquinha, na Comunidade de 

Pacas. 

Indicação nº 560/2021: Instalação de ponto de ônibus na Rua Palmeira, na Avenida do 

Contorno. 

Indicação nº 561/2021: Canalização do esgoto da Comunidade do Carmo, ao lado da 

residência do senhor João Pintado. 

Indicação nº 563/2021: Poço artesiano para atender os moradores da Comunidade dos 

Fernandes, próximo à casa do senhor Zeca e do posto médico da localidade.  

Indicação nº 564/2021: Construção de uma rampa de acesso à Santa da Comunidade de 

Pacas, ao lado da Igreja das Pacas. 

Indicação nº 565/2021: Pintura e reforma da grade na entrada principal de São Gonçalo, 

na Rua Henriqueta Rubim, próximo à antiga Secretaria de educação. 

Indicação nº 566/2021: Coleta dos exames de sangue, urina, e fezes nos postos de Saúde 

das Comunidades de Ponte Coronel, Pacas e Fernandes, objetivando atenuar os 

transtornos de se deslocar para a Cidade. 

Indicação nº 567/2021: Melhoria do trânsito do Bairro Baixada, com recuo para parada 

de ônibus. 

Indicação nº 568/2021: Reforma da grade de proteção em torno da quadra da 

Comunidade dos Fernandes. 

 

 



Autoria de Gladston Marcelo de Castro e de Fábio Justino Alves 

Indicação nº 562/2021: Centro de atividade econômica e comércio, utilizando a lagoa da 

Avenida Contorno Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Autoria de Otávio Isidório Teixeira 

 

Indicação nº 576/2021: Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de mídias 

audiovisuais sobre prevenção às drogas, álcool e seus malefícios nas aberturas de shows, 

eventos artísticos, culturais e educacionais no âmbito do município e dá outras 

providências. 

Indicação nº 577/2021: Que seja disponibilizado cursos nas escolas sobre DEFESA 

CIVIL. 

Indicação nº 578/2021: Institui no Calendário Oficial do município de São Gonçalo do 

Rio Abaixo o “JANEIRO BRANCO”, mês dedicado à realização de ações educativas 

para a difusão da saúde mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Flávio Silva de Oliveira 

Indicação nº 569/2021: Implantar programa de inclusão de pessoas com deficiência 

física e mental no mercado de trabalho.   

Indicação nº 570/2021: Apoio e orientação do CRAS nos casos de violência doméstica, 

e ampla divulgação sobre a oferta do apoio.  

Indicação nº 571/2021: Oportunizar aos munícipes de baixa renda de São Gonçalo do 

Rio Abaixo acesso ao mercado de trabalho através da Secretaria de Assistência Social. 

Indicação nº 572/2021: Coleta de esgoto na Rua Orcalino Gonçalves, no Bairro Fonte 

do Mato. 

Indicação nº 573/2021: Extensão da rede elétrica na Rua Guimarães Rosa, no Bairro 

Santa Efigênia, onde dá acesso à casa de Adair e de outras cinco residências. 

Indicação nº 574/2021: Construção de trevo em frente à fábrica Minas Mais. 

Indicação nº 575/2021: Revitalização da Rua Caçula Caldeiras, na Comunidade de 

Vargem Alegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Marcos Antônio Bicalho 

Indicação nº 580/2021: Criação de Campanha de Educação Ambiental e preservação das 

margens do Rio Santa Bárbara. 

Indicação nº 581/2021: Aquisição de cadeiras de higiene para o setor de Assistência 

Social de nosso município.  

Indicação nº 582/2021: Contratação de guarda noturno para rondar o velório que está 

sendo construído na Comunidade de Pacas. 

Indicação nº 583/2021: Solicito a necessidade de providenciar a criação dos cargos de 

Psicólogo e Assistente Social para atuarem nas escolas municipais, nos termos da Lei 

Federal n°13.935/2019. 

Indicação nº 584/2021: Instalação de lâmpada de led na pracinha que fica localizada na 

Rua Belo Horizonte, no Bairro Vale do Sol. 

Indicação nº 585/2021: Calçamento na estrada que dá acesso à casa de Antônio Mendes 

(Rufino) e Lia, em Pacas, próximo à Fazenda Recreio. 

Indicação nº 586/2021: Dispõe sobre a instituição da Campanha Agosto Lilás, a ser 

realizada anualmente, durante o mês de agosto, no âmbito do Poder Legislativo e 

Executivo. 

Indicação nº 587/2021: Solicito que o caminhão da coleta de lixo faça o trajeto dentro 

da localidade de Baú, em Fernandes. 

Indicação nº 588/2021: Reforma e limpeza do Mata Burro próximo à residência de Ideu 

Bicalho, em Pacas 

Indicação nº 589/2021: Solicito a publicação no site da Prefeitura a lista de espera para 

a utilização dos veículos e máquinas agrícolas do município de São Gonçalo.  

Indicação nº 590/2021: Construção de um parque infantil na Comunidade de Gralhos e 

Roque.  



Indicação nº 591/2021: Limpeza das caixas d’água na Comunidade de Serrinha, em 

Pacas. 

Indicação nº 592/2021: Construção de redutor de velocidade próximo à residência de 

Antônio Mendes (Rufino) e Lia, em Pacas, próximo à Fazenda Recreio. 

Indicação nº 593/2021: Iluminação em toda extensão da localidade de Pinheiro, em 

Pacas. 

Indicação nº 594/2021: Reconstrução do ponto de ônibus em frente à escola de Pacas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Fábio Justino Alves 

Indicação nº 595/2021: Construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Cidade 

Universitária. 

Indicação nº 596/2021:  Que sejam ofertados novos cursos técnicos para São Gonçalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


