Indicação do vereador Antonio Jorge Lopes de Carvalho ao Executivo Municipal de Caparaó
(Período 2013)

Número

Data

027/2013

27-03-2013

029/2013

27-03-2013

030/2013

27-03-2013

031/2013

27-03-2013

032/2013
033/2013
034/2013

27-03-2013
27-03-2013
27-03-2013

057/2013

16-05-2013

078/2013
079/2013

18-06-2013
18-06-2013

080/2013
081/2013

18-06-2013
18-06-2013

082/2013
083/2013

18-06-2013
18-06-2013

084/2013

18-06-2013

085/2013
18-06-2013
085/2013(A) 18-06-2013
086/2013

18-06-2013

136/2013

22-11-2013

137/2013

22-11-2013

138/2013
139/2013

22-11-2013
22-11-2013

140/2013

22-11-2013

141/2013

22-11-2013

Indicação
Reforço de dois postes de energia elétrica na Rua Sebastião
L.D.Filho, em Santa Rita do Aventureiro.
Construção de um muro e a complementação de calçamento e
rede de esgoto na Rua Madalena Monteiro, em Santa Rita do
Aventureiro.
Construção de um muro na rua Domingos Donádio e reparos no
calçamento da mesma.
Veículo escolar para transporte dos alunos do Córrego da
Galiléia, Cantão da Boa Vista e Empóssado.
Construção de caixas de retenção nas regiões montanhosas.
Legalização das posses e casas sem escrituras na cidade.
Abertura dos cortes da antiga linha de ferro e construção de
muros.
Reforma do pavilhão de festa e construção de um salão social no
segundo andar.
Reforma da quadra de esportes da Comunidade Galiléia.
Cascalhamento nas regiões montanhosas nos Córregos da
Galiléia, Boa Vista, Empossado,Grumarinho, ou duas guias de
brita e cimento para melhor condições de passagem.
Construção de um posto de saúde na Comunidade Galiléia.
Sala adequada para atendimento médico na comunidade do
Empossado.
Fornecimento de brinquedos para a creche Esperança da Paz.
Atendimento médico, psicológico e terapeuta na creche
Esperança da Paz.
Instalação de uma creche no Córrego da Galiléia, Empossado,
Boa Vista, Alberto Bauer, Santa Rita e Capim Roxo, para
atendimento durante a safra.
Construção de uma ponte ao lado da escola Taquaruna.
Construção de uma ponte onde da acesso a pista de MotoCross
na Comunidade Galiléia.
Atendimento médico e odontológico na Comunidade do
Grumarinho.
Reforma do porão da Polícia Municipal e seja implantado o
sistema de albergue.
Parte da renda da Festa do Cafeicultor seja investida na creche
municipal.
Instalação de uma cocheira publica no município.
Instalação de um órgão CIRETRAN, para legalização de
documentos de veículos, um centro de identificação para
confecções de carteiras de identidade.
Passe livre para maiores de 60 anos e deficientes físicos nos
transportes intermunicipais.
Criação da Guarda Municipal.

142/2013
143/2013

22-11-2013
22-11-2013

144/2013

22-11-2013

145/2013

22-11-2013

146/2013
147/2013
148/2013

22-11-2013
22-11-2013
22-11-2013

149/2013

22-11-2013

Recolhimentos dos animais nas estradas municipais.
Criação de um posto de atendimento odontológico na
Comunidade Santa Rita do Aventureiro.
Construção de uma galeria no rio situado em Santa Rita do
Aventureiro.
Abertura do campo de futebol no Curral Preto(antigo campo na
propriedade do Sr. Delvides Vitor.)
Ampliação do campo de futebol em Taquaruna.
Criação de bebedouro público.
Construção de um terraço com cobertura no salão ao lado da
igreja no Córrego da Galiléia.
Construção de guarita nos Córregos Galiléia, Cantão da Boa Vista
e Empossado.

