
INDICAÇÕES: 

 

Autoria de Gladston Marcelo de Castro:  

 

Indicação nº 238/2021: Ampliação do abastecimento de água e dispersão de 

reservatório para agricultores das comunidades de Bamba, Bom Sucesso e Sítio 

Oliveira.    

Indicação nº 239/2021: Ampliação do abastecimento de água e dispersão de 

reservatório para agricultores das comunidades de Borges, São José e Carmo. 

Indicação nº 240/2021: Ampliação do abastecimento de água e dispersão de 

reservatório para agricultores das comunidades de Cedro, Martins, Vargem 

Alegre. 

Indicação nº 241/2021: Ampliação do abastecimento de água e dispersão de 

reservatório para agricultores das comunidades de Pacas e Fernandes. 

Indicação nº 242/2021: Ampliação do abastecimento de água e dispersão de 

reservatório para agricultores das comunidades Timirim, Gabriel, Pedras e Morro 

das Almas. 

Indicação nº 243/2021: Iluminação na guarita da comunidade de Ponte Coronel. 

Indicação nº 244/2021: Iluminação na comunidade do Coqueiro. 

Indicação nº 245/2021: Extensão da iluminação no bairro dos Gralhos, em todos 

lugares onde a iluminação não chegou. 

Indicação nº 246/2021: Extensão do calçamento em todo restante da 

comunidade de Serrinha (após a casa de Geraldinho da verdura), na 

comunidade de Pacas.  



Indicação nº 247/2021: Calçamento de acesso a casa de Dona Piedade até a 

casa de Dona Aparecida, região denominado por Grota, próximo a Ponte 

Coronel. 

Indicação nº 248/2021: Ampliar e melhorar o atendimento do caminhão de 

coleta seletiva na comunidade dos Fernandes. 

Indicação nº 249/2021: Reforma dos Pontos de ônibus da comunidade de 

Pacas. 

Indicação nº 250/2021: Calçamento da serra da Barraca, na comunidade de 

Pacas. 

Indicação nº 251/2021: Pintura das canaletas, meio fio e faixas na área urbana 

do Município.  

Indicação nº 252/2021: Limpeza de roça e capina, na extensão das ruas da 

Comunidade dos Borges, com ênfase ao redor da Igreja da comunidade. 

Indicação nº 253/2021: Limpeza de roça e capina na estrada de acesso a 

comunidade de Serrinha, onde reside o morador Guerrinha.  

Indicação nº 254/2021: Limpeza de roça e capina na extensão da estrada da 

região do Pindura, próximo Ponte Coronel. 

Indicação nº 255/2021: Limpeza de roça e capina na localidade de fazenda Bela 

Vista (região da Sacola), na comunidade de Pacas.  

Indicação nº 256/2021: Limpeza de roça e capina na extensão das localidades 

de Serrinha, Monjolo e Mãe d'água, da comunidade de Pacas.  

Indicação nº 257/2021: Pintura das vias e canaletas da Rodovia Carlos Mota e 

Feslisberto Fonseca (da BR 381 ao Peti).  

Indicação nº 258/2021: Pintura das vias e canaletas do trevo da rodovia 

Felisberto Fonseca (depois do São José), até os Borges.  



Indicação nº 259/2021: Realização de estudo para colocar placas de 

sinalização, principalmente de ciclista, na rodovia Carlos Mota, Felisberto 

Fonseca (da BR 381 até o Peti) e rodovia dos Borges.  

Indicação nº 260/2021: Limpeza de roça, capina e pintura na extensão da 

comunidade do Carmo, com ênfase na rua de acesso na quadra da comunidade.  

Indicação nº 284/2021: Ampliação do abastecimento de água e dispersão de 

reservatório para a agricultores da comunidade de Demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Cássio Túlio Rodrigues Silva:  

 

Indicação nº 263/2021: Colocação de antena para disponibilização de sinal para 

telefonia celular na localidade conhecida como Mãe D’água. 

Indicação nº 264/2021: Colocação de antena para disponibilização de sinal para 

telefonia celular e internet na localidade conhecida como Chácara Velha. 

Indicação nº 265/2021: Colocação de antena para disponibilização de sinal para 

telefonia celular e internet na localidade conhecida como Faxina. 

Indicação nº 266/2021: Solicito a limpeza e desassoreamento do córrego 

situado próximo à Rua Raimundo Benício em toda sua extensão. 

Indicação nº 267/2021: Isenções Fiscais concedida pela Prefeitura Municipal 

em virtude da Pandemia de Coronavírus. 

Indicação nº 268/2021: Limpeza e conservação do Parque de Exposição Edirlei 

Marcio Moreira Lacerda. 

Indicação nº 269/2021: Reajuste salarial para os Cirurgiões Dentistas do 

Município. 

Indicação nº 270/2021: Utilização do Posto de Saúde do bairro Recreio, 

equipando o local para atendimento exclusivo para pacientes acometidos com 

menor gravidade pela Covid 19. 

Indicação nº 271/2021: Colocação de escória na estrada de terra do Timirim. 

Indicação nº 272/2021: Limpeza e retirada de entulhos no Bairro Patrimônio, 

com cercamento das margens do Rio Santa Bárbara. 

Indicação nº 273/2021: Instalar uma caixa d'água de 20.000L no Passa Dez de 

Cima, para atendimento de aproximadamente 15 (quinze) casas. Estas 

residências estão localizadas na parte oposta ao bairro Santa Catarina. 



Indicação nº 274/2021: Mudança do trajeto do ônibus que sai do Centro para o 

Una as 16h20m. 

Indicação nº 285/2021: Denominação da Quadra de Esportes na Comunidade 

do Carmo. 

Indicação nº 286/2021: Denominação das Ruas da Comunidade do Carmo. 

Indicação nº 287/2021: Denominação do Centro Comunitário da Comunidade 

do Carmo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autoria de Flávio Silva de Oliveira:  
 
 

Indicação nº 231/2021: Planejamento prévio e o efetivo treinamento do plano 

de evacuação na Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

Indicação nº 232/2021: Planejamento prévio e o efetivo treinamento do plano 

de evacuação na Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

Indicação nº 233/2021: Planejamento prévio e o efetivo treinamento do plano 

de evacuação nas escolas do município de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

Indicação nº 237/2021: Que o asfaltamento da estrada de Santa Bárbara a ser 

feito pela empresa Vale verde comece próximo ao posto Primavera.  

Indicação nº 283/2021: Gratificação especial aos garis da cidade de São 

Gonçalo do Rio Abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Eloísio Raimundo dos Santos: 

 

Indicação nº 261/2021: Solicitando a Prefeitura instalação de energia elétrica 

nas seguintes casas: Fernanda, Ivã, Luís Carlos, Antônio, Marcelo, Agnaldo, 

Gilberto, Edna, Ailton e Maria Aparecida. Que fica localizado na Comunidade 

Córrego dos Pereiras. 

Indicação nº 262/2021: Solicitando a Prefeitura iluminação da rua Castelo 

Branco localizada na Estrada de Santa Bárbara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Marlon Túlio Pessoa Costa: 

 

Indicação nº 202/2021: Calçamento na rua: Leblon, n°223 bairro: Matias. 

Indicação nº 228/2021: Ampliação do ponto de ônibus do bairro: Santa Catarina. 

Indicação nº 229/2021: Reforma do Campo do Operário. 

Indicação nº 230/2021: Cobertura da quadra do bairro: Santa Catarina. 

Indicação nº 235/2021: Revitalização do calçadão da Baixada. 

Indicação nº 236/2021: Revitalização das entradas da cidade: os trevos do 

Belleus, Sapo Ronca, Passa Dez, Una e Parque de Exposições. 

Indicação nº 276/2021: Solicitação de 10 postes para iluminação no quilombo 

no Passa Dez de Cima Perto das residências de Zé Rosa, No, Jeronimo, 

Edvânio, Nono e Diogo.  

Indicação nº 277/2021: Calçamento na casa de Natalia. (Mãe d'água).  

Indicação nº 278/2021: Calçamento na casa de Nego, Lino, Ivaldo e Robson. 

(Faxina).  

Indicação nº 279/2021: Revitalização da Rua Estrela DE Davi. (Calçamento e 

iluminação) perto da caixa d'água no Bairro: Santa Efigênia.  

Indicação nº 280/2021: Solicitação de um muro de contenção na casa de Dalva, 

Aparecida, Baiano e Ivan. Na Rua: Rio de Janeiro. Bairro: Santa Efigênia. 

Indicação nº 281/2021: Construção de uma área de lazer na rotatória em frente 

Caixa Económica Federal. 

Indicação nº 282/2021: Rede de iluminação (3 Postes) na Rua José Afonso 

Dias, Bairro Guanabara. 

   



Autoria de Marcos Antônio Bicalho: 

 

Indicação nº 288/2021: Melhorar e ampliar o sinal de internet na Comunidade 

de Serra da Barraca. 

Indicação nº 289/2021: Melhorar e ampliar o sinal de internet na região de 

Borges, Demanda, Refogio, Pena. 

Indicação nº 290/2021: Limpeza diariamente em todos os ônibus de transporte 

público do nosso Município.  

Indicação nº 291/2021: Melhoria na internet nas comunidades de Serra do 

Seara e Pachola. 

Indicação nº 292/2021: Construção de um muro de contenção na rua 

Henriqueta Rubim, próximo a casa número 725. 

Indicação nº 293/2021: Repavimentação asfáltica na rua José Malaquias. 

Indicação nº 294/2021: Repavimentação asfáltica na Rodovia Carlos Motta 

próxima a Divisa SG/JM. 

Indicação nº 295/2021: Melhoria nas estradas de Serra do Seara e Pachola. 

Indicação nº 296/2021: Instalação de espelho convexo na esquina da Praça 

Centra com Rua Henriqueta Rubim, em nosso Município. 

Indicação nº 297/2021: Calçamento na comunidade da Demanda. 

Indicação nº 298/2021: Construção de uma praça e academia ao ar livre na 

comunidade de Serra da Barraca. 

Indicação nº 299/2021: Limpeza em todas as localidades da comunidade de 

Fernandes.  



Indicação nº 300/2021: Criação de Campanha no âmbito da Câmara Municipal 

"Pandemia sem Fome", em nosso Município. 

Indicação nº 301/2021: Criação de Campanha no âmbito da Prefeitura Municipal 

"Pandemia sem Fome", em nosso Município. 

Indicação nº 302/2021: Que a secretaria de Saúde crie um sistema juntamente 

com os Psf´s do nosso Município para acolhimento e acompanhamento aos 

pacientes “pós Covid”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Otávio Isidório Teixeira: 

 

Indicação nº 308/2021: Que seja construído quadras para prática de esportes 

no canteiro da rotatória da Avenida Contorno Oeste, que faz cruzamento com a 

Avenida que vai para a Comunidade do Una. 

Indicação nº 309/2021: Que seja construído quadras para prática de esportes 

no canteiro da rotatória da Avenida Contorno Oeste, próximo ao quartel da 

Polícia Militar e do Posto Pica Pau. 

Indicação nº 310/2021: Que o poder executivo faça um Projeto de Lei que 

conceda auxilio emergencial usando recursos do fundo cultural da Lei Municipal 

n° 700, de 12 de Junho de 2007, na qual o Executivo Municipal deverá consignar 

pelo menos 1% (um por cento) do Orçamento geral anual especificamente para 

atender os objetivos da Lei N° 700; colocada em caráter de urgência para as 

áreas de abrangência pela Lei Artes Gráficas, Artes Plásticas, Artesanato, 

Cinema e Vídeo, Dança, Filatelia, Folclore, Fotografia, Gastronomia, Literatura e 

Música, para os artistas do município de São Gonçalo do Rio Abaixo; aqueles 

que estão registrados no cadastro cultural e aqueles que possuem uma notória 

participação cultural na Cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Diego José Ribeiro: 

 

Indicação nº 303/2021: Instalação de Academia ao Ar Livre na Quadra da 

Comunidade do Machado. 

Indicação nº 304/2021: Continuidade do calçamento e iluminação da rua da 

Escola de Tempo Integral de Vargem Alegre. 

Indicação nº 305/2021: Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade de 

Vargem Alegre, porque a que existe é de uso da Escola de Tempo Integral. 

Indicação nº 306/2021: Construção de vestiário no campo da Comunidade de 

Vargem Alegre. 

Indicação nº 307/2021: Continuidade do calçamento e iluminação da Rua do 

Baú, em Vargem Alegre, próximo do sítio Bela Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autoria Fábio Justino Alves: 

 

 
Indicação nº 311/2021: Alteração de sentido para via de mão dupla a rua São 

José no Bairro Santana-São Gonçalo do Rio Abaixo-MG. 

Indicação nº 312/2021: Cobertura e iluminação da quadra poliesportiva da 

localidade de Água Limpa. 

Indicação nº 313/2021: Concessão definitiva/Reforma e ampliação da sede da 

Ascouna. 

Indicação nº 314/2021: Construção de uma quadra esportiva na comunidade de 

Pedras. 

Indicação nº 315/2021: Credenciamento de taxis em atividades para 

atendimento de viagens do Município. 

Indicação nº 316/2021: Desconto no IPTU para quem manter os lotes limpos. 

Abrangendo população de baixa renda e portadora de neoplasias; aos 

proprietários de imóveis e empresas que adotarem a utilização de projeto de 

energia solar; aos proprietários de imóveis e empresas que adotarem a utilização 

de sistemas de aproveitamento de águas pluviais e iniciativas de 

desenvolvimento sustentável. Em exceção aposentados e pensionistas que são 

proprietários de um único imóvel. 

Indicação nº 317/2021: Melhorias de espaçamento na estrada de acesso a 

comunidade de Água Limpa e inserção de rota de transporte coletivo que atenda 

a comunidade. 

Indicação nº 318/2021: Melhorias de espaçamento na estrada de acesso a 

comunidade de Carrapato e inserção de rota de transporte coletivo que atenda 

a comunidade. 



Indicação nº 319/2021: Identificação através da instalação de placas das 

comunidades de Gralhos, Malaquias, Matias, Roque.  

Indicação nº 320/2021: Troca da iluminação atual por lâmpadas de LED, 

comunidade de Borges. 

Indicação nº 321/2021: Troca da iluminação atual por lâmpadas de LED, Bairro 

Una.  

Indicação nº 322/2021: Instalação de iluminação com lâmpadas de LED na 

comunidade de Cedro. 

Indicação nº 323/2021: Construção de vestiário na quadra da Comunidade de 

Vargem da Lua. 

Indicação nº 324/2021: Instalação de iluminação com lâmpadas de LED na 

comunidade de Morro das Almas. 

Indicação nº 325/2021: Limpeza e canalização do esgoto na comunidade de 

São José. 

Indicação nº 326/2021: Manutenção na estrada que liga o campo de futebol da 

comunidade de São José a comunidade de Cachoeira do Carmo. 

Indicação nº 327/2021: Instalar um poste de iluminação perto do ponto de 

ônibus na entrada da comunidade dos Borges. 

Indicação nº 328/2021: Construção de praça ao lado da Associação 

Comunitária do Una. 

Indicação nº 329/2021: Parceria com o poder público e empresas privadas e ou 

terceirizadas localizadas no município de São Gonçalo do Rio Abaixo para 

criação do programa de primeiro emprego, ou direcionamento de jovens 

estudantes a vagas de empregos ou estágio. 

Indicação nº 330/2021: Projeto que institui homenagem ao servidor público 

quando aposentar, neste município. 

Indicação nº 331/2021: Projeto que institui homenagem ao servidor público com 

mais de 25 anos de efetivo serviço público, neste município. 



Indicação nº 332/2021: Projeto que institui homenagem ao servidor público 

quando aposentar, neste município. 

Indicação nº 333/2021: Instalação de transformador de energia na comunidade 

de Demanda 

Indicação nº 334/2021: Incentivo a qualificação profissional para os 

trabalhadores da frente de trabalho. 

Indicação nº 335/2021: Construção de vestiários na quadra da comunidade de 

São José. 


