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Autoria de Flávio Silva de Oliveira 

 

Indicação nº735 de 2021: Reparação da Rua das Orquídeas, no bairro Vale 

do Ouro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Otávio Isidorio Teixeira 

 

Indicação nº736 de 2021: Que sejam colocadas luminárias em todo o 

decorrer da ponte de passagem de pedestre que fica na região central entre 

os bairros Centro, na Rua Augusto Pessoa, e o Bairro Santa Efigênia 

(Patrimônio). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Fábio Justino Alves 

 

Indicação nº737 de 2021: Instalação de rede de energia, iluminação pública, 

rede de água e esgoto e calçamento em Pau de Raio, na comunidade de 

Vargem Alegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Gladston Marcelo de Castro 

 

Indicação nº 738 de 2021: Colocar duas placas de "proibido estacionar" nos 

dois sentidos da Rua Barcelona e Rua Nova Iorque, no Bairro Matias. 

Indicação nº 739 de 2021: Criação de um ponto ao lado da ponte que liga 

Niterói à Baixada, para entrada de barco em casos de enchentes, e implantar 

placas de sinalização. 

Indicação nº 740 de 2021: Concessão da estrada da localidade Andaime 

(região de Fernandes), junto à prefeitura de Itabira, para calçamento dessa 

via. 

Indicação nº 741 de 2021: Construção de canaleta na extensão da rodovia 

Carlos Motta, em frente à residência do senhor Erick, para elucidar os 

problemas causados pela chuva. 

Indicação nº 742 de 2021: Ampliar o diâmetro da manilha da ponte na 

entrada da Comunidade do Carmo, próximo à casa da senhora Ângela. 

Indicação nº 743 de 2021: Limpeza do leito do rio dentro da cidade de São 

Gonçalo. 

Indicação nº 744 de 2021: Instalar Guard Rails e placas de sinalização na 

via da Comunidade de Mata Escura, em especial no Morro de São Pedro, 

para segurança dos usuários. 

Indicação nº 745 de 2021: Reforma da quadra e da academia livre da 

comunidade de São José. 

Indicação nº 746 de 2021: Criação de um muro para proteção no velório de 

Pacas (em frente ao velório). 

Indicação nº 747 de 2021: Término do calçamento de acesso à casa do 

Willian e Edmar, residentes na comunidade de Fernandes. 

Indicação nº 748 de 2021: Reforma ou ampliação da antiga Escola da 

comunidade dos Fernandes. 

Indicação nº 749 de 2021: Passagem no canteiro central para acessar a 

rotatória que vai para o Una e para a BR 381, próximo ao galpão da 

Secretaria de Obras. 



Indicação nº 750 de 2021: Construção de passeio na rua principal do Peti, 

valorizando as casas, e o ponto turístico. 

Indicação nº 751 de 2021: Adquirir espaço destinado à construção de casas 

populares nas Pacas e Ponte Coronel. 

Indicação nº 752 de 2021: Construção de passeios com rampas e 

acessibilidade nas comunidades de São José, Carmo e Ponte Coronel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Cássio Túlio Rodrigues Silva 

 

Indicação nº 753 de 2021: Contratação de estagiário na Câmara de 

Vereadores de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Marcos Antônio Bicalho 

 

Indicação nº 754 de 2021: Solicito a construção de poço artesiano para 

atender a família de Eliane/Batista e demais vizinhos na Comunidade de 

Demanda. 

Indicação nº 755 de 2021: Solicito a Criação de um convênio entre o 

município e o estado para cessão de funcionários para a Escola 

Desembargador. 

Indicação nº 757 de 2021: Construção de Academia ao ar livre na 

Comunidade de Olaria. 

Indicação nº 758 de 2021: Instalação de poço artesiano na Comunidade de 

Mangas, em Pacas. 

Indicação nº 759 de 2021: Construção de um poço artesiano na Comunidade 

de Serra do Seara (Pachola). 

Indicação nº 760 de 2021: Denominação das ruas da Comunidade de Serra 

da Barraca. 

Indicação nº 761 de 2021: Instalação de Bebedouro na Igreja do Senhor 

Bom Jesus, na Comunidade de Ponte Coronel. 

Indicação nº 762 de 2021: Construção de guarita para atender os moradores 

do Bairro Vale do Ouro. 

Indicação nº 763 de 2021: Construção de canaletas e bueiros no Bairro Vale 

do Ouro. 

Indicação nº 764 de 2021: Distribuição de água com eficiência na região de 

Serrinha e Monjolo, em Pacas. 

Indicação nº 765 de 2021: Utilizar o espaço do Antigo Grupo da Demanda 

como Centro Comunitário, para criar e acomodar Associações dos 

Produtores rurais da região. 

Indicação nº 766 de 2021: Calçamento na região de Abre Campo. 

Indicação nº 767 de 2021: Melhoria na infraestrutura da Igreja e cemitério 

na comunidade de Santa Rita de Pacas. 



Indicação nº 768 de 2021: Finalização da reforma da Igreja do Senhor Bom 

Jesus, na localidade de Ponte Coronel. 

Indicação nº 769 de 2021: Criação de uma linha de ônibus circular dentro 

da Comunidade de Machado. 

Indicação nº 771 de 2021: Construção de Academia ao ar livre na 

Comunidade de Carrapato. 

Indicação nº 772 de 2021: Construção de Academia ao ar livre na 

Comunidade do Retiro, em Pacas. 

Indicação nº 773 de 2021: Transporte para o Centro Cultural em dias de 

evento. 

Indicação nº 774 de 2021: Finalização da obra da Escola Integral de Pacas. 

Indicação nº 775 de 2021: Calçamento na estrada que dá acesso à casa de 

Murilo, Israel e Dona Efigênia, em Pacas. 

Indicação nº 776 de 2021: Construção de poço artesiano na Comunidade de 

Retiro, em Pacas. 

Indicação nº 777 de 2021: Instalação de telecentro na comunidade de 

Fernandes. 

Indicação nº 778 de 2021: Reforma da Igreja Santo Antônio, na localidade 

de Coelho Grande, na Demanda. 

Indicação nº 779 de 2021: Construção de quebra-molas na localidade de 

Bela Vista Pacas, próximo à casa de Alessandra Costa. 

Indicação nº 780 de 2021: Instalação de academia ao ar livre na 

Comunidade de Serrinha. 

Indicação nº 781 de 2021: Construção de Poço Artesiano na localidade de 

Raposas em Santa Rita de Pacas (Próximo à divisa Pacas/João Monlevade). 

Indicação nº 782 de 2021: Reforma da ponte principal na entrada da 

comunidade do Carrapato. 

Indicação nº 783 de 2021: Denominação da praça em Bela Vista na 

Comunidade de Santa Rita de Pacas. 

Indicação nº 784 de 2021: Reforma do mata-burro na Comunidade de 

Serrinha, que dá acesso à casa de José Paulino, Pedro João e Geraldinho. 



Indicação nº 785 de 2021: Construção de Mata Burro na Comunidade de 

Serra da Barraca. 

Indicação nº 786 de 2021: Extensão de rede de esgoto na Comunidade de 

Pitangui. 

Indicação nº 787 de 2021: Manutenção na rede de esgoto da Comunidade 

de Ponte Coronel /Baixo. 

Indicação nº 788 de 2021: Limpeza no acesso do sítio arqueológico da 

comunidade de Demanda. 

Indicação nº 789 de 2021: Que o Executivo faça a limpeza, restauração e 

conservação do Mirante Morro das Almas, localizado na zona rural do nosso 

município. 

Indicação nº 790 de 2021: Melhoria do acesso de pedestre entre o Recanto 

da Cascata e a Comunidade do Pena. 

Indicação nº 791 de 2021: Construção de banheiro infantil na Praça Central. 

Indicação nº 792 de 2021: Solicito apoio aos feirantes, criando marca de 

qualidade e espaço físico para apoio e incentivo na comercialização de 

produtos. 

Indicação nº 793 de 2021: Restaurar a guarita do ponto de ônibus na entrada 

da Comunidade da Pindura. 

Indicação nº 794 de 2021: Que sejam retomadas as oficinas do Cras. 

Indicação nº 795 de 2021: Instalação de bebedouros na Praça Central. 

Indicação nº 796 de 2021: Que seja construída uma Casa Lar para os idosos 

do município de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

Indicação nº 797 de 2021: Construção de uma nova guarita na entrada da 

Comunidade de Fernandes, em Pacas. 

Indicação nº 798 de 2021: Implantação de Patrulha Rural constantemente 

nas comunidades de Pacas e Fernandes. 

Indicação nº 799 de 2021: Instalação de uma lanchonete no Pronto 

Atendimento de nossa cidade. 

Indicação nº 800 de 2021: Construção de um telecentro na Comunidade de 

Santa Rita De Pacas. 



Indicação nº 801 de 2021: Criação de Projeto de Lei para inclusão de 

conceitos de direitos humanos na rede municipal de ensino. 

Indicação nº 802 de 2021: Solicito a substituição da pavimentação das 

estradas da Comunidade de Águas Criminosas por asfalto, até a propriedade 

do Sr. Sebastião Bicalho. 

Indicação nº 803 de 2021: Solicito limpeza em todas as caixas d'água da 

Comunidade de Carrapato. 

Indicação nº 804 de 2021: Solicito que seja feito uma análise de água da 

nascente das comunidades de carrapato, serrinha, cachoeira do carmo, são 

josé. 

Indicação nº 805 de 2021: Solicito que a Prefeitura disponibilize uniforme 

escolar completo para todos os alunos da rede municipal de ensino. 

Indicação nº 806 de 2021: Reforma da ponte que dá acesso à casa de João 

Bicalho, em Santa Rita de Pacas. 

Indicação nº 807 de 2021: Dispõe sobre a atualização de informações 

relativas ao contrato de locação nos imóveis locados pela administração 

pública no município. 

Indicação nº 808 de 2021: Finalização das obras de construção da ETE no 

município. 

 

 

 

 

 


