
INDICAÇÕES: 

 

Autoria de Gladston Marcelo de Castro: 

Indicação nº 06/2021 

Construção de escadão que liga a Rua Brumadinho a rua da Bahia (casa de 

Fernanda) comunidade dos Borges. 

Indicação nº 45/2021 

Requerendo ampliação da estrutura e tamanho das casas populares, com 

varanda e calha. 

Indicação nº 47/2021 

Requerendo construção de um PSF na Comunidade do Carmo. 

Indicação nº 48/2021 

Requerendo calçamento da estrada que liga Carmo ao São José. 

Indicação nº 49/2021 

Requerendo construção de um centro industrial para atender pequenos 

empreendedores na cidade. 

 Indicação nº 50/2021 

Requerendo reforma do ponto de ônibus na praça central (em frente ao 

chafariz) no centro de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

 



Indicação nº 52/2021 

Requerendo iluminação em toda extensão da comunidade do Peti. 

Indicação nº 58/2021 

Requerendo implantação do Sistema Biológico de tratamento de esgoto em 

toda extensão da comunidade de Bom Sucesso, Vargem Alegre e Gabriel. 

Indicação nº 59/2021 

Requerendo implantação do Sistema Biológico de tratamento de esgoto em 

toda extensão da comunidade de Machado, Cedro e Martins. 

Indicação nº 60/2021 

Requerendo implantação do Sistema Biológico de tratamento de esgoto em 

toda extensão da comunidade de Pacas e Fernandes. 

Indicação nº 61/2021 

Requerendo implantação do Sistema Biológico de tratamento de esgoto em 

toda extensão da comunidade de Ponte Coronel, Pena e Peti. 

Indicação nº 62/2021 

Requerendo implantação do Sistema Biológico de tratamento de esgoto em 

toda extensão da comunidade de Sítio Oliveiras, Timirim, Pedra e Moro das 

Almas. 

Indicação nº 63/2021 

Requerendo implantação do Sistema Biológico de tratamento de esgoto em 

toda extensão da comunidade de São José e Carmo. 



 

 

Autoria de Marcos Antônio Bicalho:   

 

Indicação nº 26/2021 

Prioridades para aplicação da vacina contra o Coronavírus, 1º profissionais 

da saúde na linha de frente, 2º idosos, 3º crianças e 4º funcionários públicos. 

Indicação nº 28/2021 

Limpeza semanalmente do cemitério de Pacas. 

Indicação nº 29/2021 

Criação de subsecretaria de Proteção e Defesa Civil na área urbana de nosso 

Município. 

Indicação nº 30/2021 

Abrir um acesso na porta da casa de Marli Soares dos Reis na Comunidade 

de Peti. 

Indicação nº 31/2021 

Criar uma rota para coleta de lixo na Comunidade de Serra da Barraca 

Indicação nº 32/2021 

Transporte para pacientes em dias de consulta no PSF de Pacas e Fernandes. 

Indicação nº 33/2021. 



Iluminação pública na região da Serra da Barraca. 

Indicação nº 54/2021 

Melhorar e ampliar o sinal de internet em Pacas, Fernandes, Cachoeira do 

Carmo e São José  

Indicação nº 55/2021 

Distribuição de um tablet/netebook para os alunos da rede Municipal de 

ensino que não possuem equipamentos para acompanhar as aulas 

remotas(online).  

Indicação nº 56/2021 

Criação de perímetro Urbano na Comunidade de Serra da Barraca. 

Indicação nº 57/2021 

Criação de feira virtual no site da Prefeitura para divulgação dos produtos da 

agricultura familiar. 

 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Cássio Tulio Rodrigues Silva 

Indicação nº17/2021 

Implantação de Guaritas de ônibus na Comunidade do Peti. 

Indicação nº34/2021 

Readequação dos horários de ônibus para a comunidade do Timirim. 

Indicação nº35/2021 

Construção de posto artesiano no local denominado Pindura em São 

Gonçalo do Rio Abaixo/MG. 

Indicação nº36/2021 

Reforma da ponte de pedestre utilizada para acesso a carapuça. 

Indicação nº37/2021 

Ações de visibilidade e propaganda (jornais, revista, Internet) dos Distritos 

Industriais. 

Indicação nº38/2021 

Inclusão de cláusula no contrato de concessão de área dos distritos 

industrias, determinando, em contrapartida á cessão, a manutenção de no 

mínimo 15% de mão de obra para as mulheres e jovens de primeiro 

emprego com idade entre 18 e 25 anos. 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Flávio Silva de Oliveira:   

Indicação nº 39/2021 

Elaboração de uma lei que institui a obrigatoriedade da implementação, no 

âmbito municipal do programa de Educação Financeira nas Escolas, em 

conformidade com o Decreto nº7397 de 22 de dezembro de 2010. 

Indicação nº40/2021 

Iluminação pública na rua que dá acesso à entrada da Arena São Gonçalo. 

Indicação nº41/2021 

Construção de uma quadra poliesportiva na comunidade de Bom Sucesso. 

Indicação nº42/2021 

Construção de uma academia ao ar livre no Bairro Vale do Sol. 

Indicação nº43/2021 

Instalação de barras fixas e banco estável para pratica de atividade física na 

Avenida Central. 

Indicação nº44/2021 

Instalação de internet no Peti e Coqueiros. 

 

 

 

 



Autoria de Diego José Ribeiro:   

Indicação nº 64/2021 

Construção de um trevo na mg129 para ter acesso a Comunidade do Machado. 

Indicação nº 65/2021 

Perfuração de mais um poço Artesiano na Comunidade de Vargem Alegre. 

Indicação nº 66/2021 

Construção de Vestiário na Quadra do Martins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Fábio Justino Alves: 

Indicação nº 67/2021: 

• Construção de passeio na Avenida Tancredo Neves no Bairro Una, entre a 

Igreja de Cassia e a casa da Senhora Celi Duarte (Una de baixo). 

Indicação nº 68/2021: 

 • Requerendo a catalogação e criação dos roteiros turísticos de São Gonçalo 

do Rio Abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Otávio Isidório Teixeira: 

Indicação nº 69/2021 

A construção de rua que de acesso da Rua: Godofredo Figueiredo a Rua: Antônio 

Bonifácio ao lado da cruz de Santas Missões da igreja católica, Bairro Vale do Sol. 

Indicação nº 70/2021 

A construção do Campus Universitário na cidade. 

Indicação nº 71/2021 

A implantação de um centro de Especialidades Odontológicas, com o objetivo de realizar 

tratamentos nas áreas de canal, gengiva, cirurgias menores, peças e tratamentos 

ortodônticos referenciados por especialistas. 

Indicação nº 72/2021 

Que seja instalação pontos de rede de internet com rede wifi de graça na comunidade de 

Mãe D´ Água. 

Indicação nº 73/2021 

A construção de um espaço para prática de esportes alternativos no bairro da comunidade 

do Matias. 

Indicação nº 74/2021 

Incentivar a criação de uma cooperativa para coleta de matérias recicláveis em nossa 

cidade. 

Indicação nº 75/2021 

Que seja doado o terreno onde era o antigo quartel da polícia militar para a associação 

ABEVIT. 



Indicação nº 76/2021 

A criar vagas de estágios remunerados na Prefeitura para alunos do SENAI. 

Indicação nº 77/2021 

Que seja feito a canalização do Córrego que se encontra às margens da Av. Tancredo 

Neves ao lado da igreja Internacional da Graça de Deus, no Una. 

Indicação nº 78/2021 

Que sejam subsistidas todas as lâmpadas de modelos antigos por LED, na comunidade de 

Vargem Alegre.  

Indicação nº 79/2021 

A criação de brigada de incêndio nesta Cidade. 

Indicação nº 81/2021 

Que seja utilização de parte dos valores que a Câmara Municipal devolve ao Executivo 

proveniente do saldo duodécimo não utilizado pelo Poder Legislativo, para aquisição de 

veículo utilitário de 5 ou 7 lugares para o Conselho Tutelar do Município. 

Indicação nº 82/2021 

A canalizar o córrego do bairro da comunidade do Matias. 

Indicação nº 83/2021 

Que sejam substituídas as lâmpadas de modelos antigas pelo Modelo de Led da 

comunidade da Mãe D´ Água. 

Indicação nº 84/2021 

A construção de muro de contenção na Rua: Buritis Bairro: Santa Efigênia Patrimônio. 

 



 


