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ESTADO DO ACRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

INDICAÇÃO N°  3. 9U  /2019 

O Vereador que esta subscreve, conforme disposições regimentais solicita à 

Mesa Diretora que seja enviado a Senhora Prefeita Socorro Neri e aos 

órgãos responsáveis a referida solicitação para que seja efetuado o serviço 

de infraestrutura na Rua Nossa Senhora das Graças no Bairro Quinze. 

Sala de Sessões "EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA NETO", 
26 de Junho de 2019. 

JUSTIFICATIVA: Conforme pode ser observado nas imagens anexadas, a 

rua apresenta inúmeros buracos que dificultam a trafegabilidade de 

pedestre, ciclistas e motoristas, gerando transtornos à população. Os 

moradores solicitam que sejam tomadas providencias urgentes haja vista 

que, devido à situação da via, aumenta o número de acidentes na região. 
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ESTADO DO ACRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

INDICAÇÃO N° 3. y  -2_.9  /2019 

G Vereador que esta subscreve, conforme disposições regimentais solicita à 

Mesa Diretora que seja enviado a Senhora Prefeita Socorro Neri e aos 

órgãos responsáveis a referida solicitação para que seja efetuado o serviço 

de infraesti 	unira na Rua Júlio Camilo de Oliveira no Bairro Quinze. 

Sala de Sessões "EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA NETO", 
26 de Junho de 2019. 

JUSTIFICATIVA: Conforme pode ser observado nas imagens anexadas, a 

rua apresenta inúmeros buracos que dificultam a trafegabilidade de 

pedestre, ciclistas e motoristas, gerando transtornos à população. Os 

moradores solicitam que sejam tomadas providencias urgentes haja vista 

que, devido à situação da via, aumenta o número de acidentes na região. 
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ESTADO DO ACRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

INDICAÇÃO N°  3. (")  /2019 

O Vereador que esta subscreve, conforme disposições regimentais solicita à 

Mesa Diretora que seja enviado a Senhora Prefeita Socorro Neri e aos 

órgãos responsáveis a referida solicitação para que seja efetuado o serviço 

de infraestrutura na Rua Diamantina no Bairro Cidade Nova. 

Sala de Sessões "EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA NETO", 
26 de Junho de 2019. 

JUSTIFICATIVA: Conforme pode ser observado nas imagens anexadas, a 

rua apresenta inúmeros buracos que dificultam a trafegabilidade de 

pedestre, ciclistas e motoristas, gerando transtornos à população. Os 

moradores solicitam que sejam tomadas providencias urgentes haja vista 

que, devido à situação da via, aumenta o número de acidentes na região. 
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ESTADO De ACRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

INDICAÇÃO N°  3. 931.  /2019 

O Vereador que esta subscreve, conforme disposições regimentais solicita à 

Mesa Diretora que seja enviado a Senhora Prefeita Socorro Neri e aos 

órgãos responsáveis a referida solicitação para que seja efetuado o serviço 

de infraestruturd na Rua Cel. Horário Alves das Neves no Bairro Quinze. 

Sala de Sessões "EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA NETO", 
26 de Junho de 2019. 

JUSTIFICATIVA: Conforme pode ser observado nas imagens anexadas, a 

rua apresenta inúmeros buracos que dificultam a trafegabilidade de 

pedestre, ciclistas e motoristas, gerando transtornos à população. Os 

moradores solicitam que sejam tomadas providencias urgentes haja vista 

que, devido à situação da via, aumenta o número de acidentes na região. 
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ESTADO DO ACRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

INDICAÇÃO N°  3. 932  /2019 

O Vereador que esta subscreve; conforme disposições regimentais solicita à 

Mesa Diretora que seja enviado a Senhora Prefeita Socorro Neri e aos 

órgãos responsáveis a referida solicitação para que seja efetuado o serviço 

de infraestrutura na Rua Caxias no bairro Quinze. 

Sala de Sessões "EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA NETO", 
26 de Junho de 2019. 

JUSTIFICATIVA: Conforme pode ser observado nas imagens anexadas, a 

rua apresenta inúmeros buracos que dificultam a trafegabilidade de 

pedestre, ciclistas e motoristas, gerando transtornos à população. Os 

moradores solicitam que sejam tomadas providencias urgentes haja vista 

que, devido à situação da via, aumenta o número de acidentes na região. 
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ESTADO DO ACRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

INDICAÇÃO N°  3. 	/2019 

O Vereador que esta subscreve, conforme disposições regimentais solicita à 

Mesa Diretora que seja enviado a Senhora Prefeita Socorro Neri e aos 

órgãos responsáveis a referida solicitação para que seja efetuado o serviço 

de infraestrutura na Rua 16 de Outubro no bairro Quinze. 

Sala de Sessões "EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA NETO", 
26 de Junho de 2019. 

JUSTIFICATIVA: Conforme pode ser observado nas imagens anexadas, a 

rua apresenta inúmeros buracos que dificultam a trafegabilidade de 

pedestre, ciclistas e motoristas, gerando transtornos à população. Os 

moradores solicitam que sejam tomadas providencias urgentes haja vista 

que, devido à situação da via, aumenta o número de acidentes na região. 
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