
INDICAÇÕES (20.05.21) 

 

 
Autoria de Flávio Silva de Oliveira:  
 
 

Indicação nº 356/2021: 

• Disponibilização de porteiros, devidamente uniformizados e com condições de 

comunicação, nas entradas das escolas. 

 

Indicação nº 357/2021: 

• Presença de guardas municipais nas escolas do Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Gladston Marcelo de Castro:  

 

Indicação nº 341/2021: Substituição das lâmpadas convencionais por 

lâmpadas de led e instalação das lâmpadas de led nos locais que não houver 

das comunidades de: Peti, São José, Carmo, Demanda, Mata Escura, Ponte 

Coronel, Pacas, Serrinha, Água limpa, Fernandes, Baú e Mangas.  

Indicação nº 342/2021: Criação de um canil municipal para cuidado e abrigo 

aos cães abandonados na rua ou em situação de maus tratos. 

Indicação nº 343/2021: Tratamento do autismo TEA, dos alunos da APAE, 

com esporte e a Equoterapia.  

Indicação nº 344/2021: Utilização da escola da comunidade de São José 

como casa de recreação para idosos.  

Indicação nº 345/2021: Implantar o sistema captação de energia por placas 

fotovoltaicas nos apartamentos sociais da comunidade de Matias, objetivando 

atenuar a tarifa de energia elétrica. 

Indicação nº 346/2021: Construção de um parque ecológico na Avenida 

Contorno Oeste. 

Indicação nº 347/2021: Construção de uma quadra e área de esporte na 

comunidade de Serra da Barraca. 

Indicação nº 348/2021: Construção de uma área de lazer e esporte na 

comunidade de Matias, próximo aos apartamentos. 



Indicação nº 349/2021: Recapeamento da rua principal do bairro dos 

Gralhos.   

Indicação nº 350/2021: Construção de uma quadra com cobertura e 

vestiário na comunidade do Café Nacional. 

Indicação nº 351/2021: Construção de um PSF na comunidade de Mãe 

D’água. 

Indicação nº 352/2021: Calçamento da rua de acesso a quadra da 

comunidade de Mãe D’água. 

Indicação nº 353/2021: Construção de uma praça com jardim, chafariz e 

academia livre na comunidade de Mãe D’água. 

Indicação nº 354/2021: Iluminação pública, rede pluvial e rede de esgoto na 

estrada que liga Carmo ao São José. 

Indicação nº 355/2021: Manutenção e melhoria na rede pluvial e na rede de 

esgoto, e iluminação pública na localidade de Grota, próxima a Ponte Coronel.  

 

 

 

 

 

 



Autoria de Marcos Antônio Bicalho: 

 

Indicação nº 337/2021: Construção de bueiro e canaletas em Fernandes, 

próximo ao Posto médico. 

Indicação nº 338/2021: Construção de um muro de contenção na casa de 

Pedro João, na comunidade de Serrinha. 

Indicação nº 339/2021: Transporte para pacientes em dias de consulta nos 

PSF’s de Ponte Coronel e Ribeirão.  

Indicação nº 340/2021: Criação de Agroturismo em nosso Município. 

Indicação nº 358/2021: Solicito que as estradas da região de Mata Escura 

sejam asfaltadas. 

Indicação nº 359/2021: Calçamento na localidade de Boa Vista, próximo à 

casa de Manoel e Luiz Benicio, em Pacas. 

Indicação nº 360/2021: Criação de ciclovias na avenida Central do nosso 

Município. 

Indicação nº 361/2021: Criação de ciclovias na Rodovia Carlos Motta e 

Fernandes. 

Indicação nº 362/2021: Construção de academia ao ar livre na comunidade 

Demanda. 

Indicação nº 363/2021: Construção de uma quadra de esporte na 

comunidade de Demanda. 



Indicação nº 364/2021: Criação de um convênio com o Município de Santa 

Bárbara para asfaltamento do Refórgio. 

Indicação nº 365/2021: Entrega de correspondência no Café Nacional, Mãe 

D’ Água e Chácara Velha. 

Indicação nº 366/2021: Entrega de correspondência no bairro Cidade 

Universitária.  

Indicação nº 367/2021: Entrega de correspondência no Recreio, Matias, 

Malaquias, Gralhos e Roque. 

Indicação nº 368/2021: Disponibilizar um tanque de leite comunitário na 

comunidade de Pacas para os produtores rurais. 

Indicação nº 369/2021: Contratação de um auxiliar para agilizar o 

atendimento ao público da Farmácia Municipal.  

Indicação nº 370/2021: Instituir a língua brasileira de sinais (Libras) e a 

tradução simultânea dos trabalhos parlamentares nas sessões da Câmara 

Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

Indicação nº 371/2021: Que o executivo disponibilize tenda e cadeiras para 

fixar na porta da Caixa Econômica. 

Indicação nº 372/2021: Reforma ou substituição do mata burro da estrada 

que dá acesso a Fazenda Recreio e a comunidade de Mangas em Pacas.  

Indicação nº 373/2021: Melhoria no acesso a estrada após a residência de 

Guerrinha, na localidade de Serra em Pacas.  

Indicação nº 374/2021: Disponibilização de tenda e cadeiras na porta da 

Farmácia Municipal. 

Indicação nº 375/2021: Melhoria no sinal de internet no bairro Gralhos e 

Matias. 



Indicação nº 376/2021:  Melhoria no sinal de internet nas comunidades de 

Ponte Coronel de Cima e Ponte Coronel Baixo. 

Indicação nº 377/2021: Limpeza nas estradas da comunidade de Demanda. 

Indicação nº 378/2021: Limpeza no mata burro na Comunidade de Refórgio, 

próximo à divisa São Gonçalo e Santa Bárbara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoria de Marlon Túlio Pessoa Costa: 

 

Indicação nº 336/2021:  

• Construção de um Terminal Rodoviário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


