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ESTADO 00 ACRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

INDICAÇÃO N°  ,90:5  /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 estrada Dias Martins, em frente a Chácara Ipê, próximo ao 

Campus da Universidade Federal do Acre. 

Sala de Sessões "EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA NETO", 29 de 
outubro de 2019. 

JUSTIFICATIVA: Atendendo a pedidos de moradores, solicito que sejam 

tomadas as devidas providências na estrada Dias Martins, em frente 

à Chácara Ipê. Conforme pode ser observado nas imagens anexadas, a rua 

apresenta vários buracos que dificultam a trafegabilidade da população, 

gerando vários transtornos aos que por ali passam. Vale salientar que a região 

é frequentada por amantes do esporte, que utilizam a área para a prática de 

caminhada, corrida, ciclismo, entre outros, portanto, a resolução do problema 

trará impactos significativos a milhares de riobranquenses que frequentam 

rotineiramente a localidade como forma de buscar uma melhor qualidade de 

vida. Logo, reiteramos que seja realizada com urgência a manutenção 
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necessária para minimizar os problemas relatados. 
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ESTADO DO ACRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

INDICAÇÃO N°  J  90G  /2019 

O Vereador que esta subscreve, conforme disposições regimentais solicita à 

Mesa Diretora que seja enviada a Senhora Prefeita Socorro Neri e aos órgãos 

responsáveis a referida solicitação para que seja construída uma faixa elevada 

na Avenida Ceará, 517, bairro Jardim de Alah, em frente ao supermercado 

Araújo Mix. 

Sala de Sessões "EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA NETO", 29 de 
outubro de 2019.  

JUSTIFICATIVA: Atendendo ao pedido de moradores, solicito que seja 

construída uma faixa de pedestres elevada na Avenida Ceará, em frente ao 

Supermercado Araújo Mix, visando proporcionar aos transeuntes, bem como 

aos condutores que trafegam pela região, mais segurança ao passar pelo local. 

O objetivo da medida é minimizar a ocorrência de acidentes, contribuindo para 

a diminuição do excesso de velocidade na região. 

ld  Ja. n Roberto Ramos da Silva 
Vereador 

e.  RUI rd; 
RECEBIDO EM / 

Rua 24 de janeiro, N° 53 — 6 de Agosto — Rio Branco — AC — CEP 69.905-596, Tel. +55 (68) 3302 — 7200 

Email: camara@riobranco.ac.leg.br  



Jakson Ramos 
eador 	RB 

son Roberto Ramos da Silva 
Vereador 

ovk DE R/0 6  

ESTADO DO ACRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

INDICAÇÃO N°  5 , -);'O')-  /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 Alameda Viena, bairro Jardim Europa. 

Sala de Sessões "EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA NETO", 29 de 
outubro de 2019. 

JUSTIFICATIVA: Atendendo a pedidos de moradores, apresento esta 

solicitação para que sejam tomadas as devidas providências. Conforme pode 

ser observado nas imagens anexadas, a rua apresenta vários buracos que 

dificultam a trafegabilidade da população, gerando vários transtornos aos que 

por ali passam. Os moradores solicitam que seja realizado o que for necessário 

para minimizar os problemas causados pelos buracos. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

INDICAÇÃO N° 	go ó  /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 Alameda Grécia, bairro Jardim Europa. 

Sala de Sessões "EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA NETO", 29 de 
outubro de 2019. 

JUSTIFICATIVA: Atendendo a pedidos de moradores, solicito que sejam 

tomadas as devidas providências para devolver o direito de ir e vir aos 

moradores da Alameda Grécia, no bairro Jardim Europa. Conforme as imagens 

anexadas, a rua apresenta vários buracos que dificultam a trafegabilidade da 

população, gerando vários transtornos. Desta forma, os moradores solicito que 

sejam tomadas as devidas providencias. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

INDICAÇÃO N°  5. 90.9  /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 Valderi Barbosa Mariel, bairro Quinze. 

Sala de Sessões "EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA NETO", 29 de 
outubro de 2019. 

JUSTIFICATIVA: Conforme pode ser observado nas imagens anexadas, a rua 

apresenta vários buracos que dificultam a trafegabilidade da população, 

gerando vários transtornos aos residentes da localidade e ainda aos que por 

ali passam. Desta forma, solicitamos que seja atendida a referida reivindicação 

dos moradores, tomando as medidas cabíveis. 

Jakson Ramos 
ferrador 

Jak •n Roberto Ramos da Silva 
Vereador 
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ESTADO DO ACRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

INDICAÇÃO N° g„  _jo  /2019 

O Vereador que esta subscreve, conforme disposições regimentais solicita à 

Mesa Diretora 	que 	seja 	enviado 

à Senhora Prefeita Socorro Neri a presente solicitação para manutenção da 

rede de iluminação pública na Rua 16 de outubro, bairro Quinze. 

Sala de Sessões "EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA NETO", 
29 de Outubro de 2019. 

JUSTIFICATIVA: A iluminação pública é essencial à qualidade 

de vida nas cidades e está diretamente ligada à segurança, pois previne a 

criminalidade. Além disso, estimula o comércio, embeleza as áreas 

urbanas, destaca e valoriza prédios, praças, paisagens e permite melhor 

aproveitamento das áreas de lazer. No entanto, ao percorrer o bairro 

Quinze pode-se perceber vários postes nessa rua com lâmpadas 

queimadas e/ou quebradas, o que torna a iluminação deficiente na 

localidade. Logo, como forma de atender à reivindicação da população, 

solicito providências a respeito da iluminação pública na rua 16 de 

outubro. Desta forma, aguardo assim que a Administração Municipal 

atenda a reivindicação acima exposta no menor, tempo possivel, diante 

da importância da situação exposta, conforme relatado. 	
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ESTADO DO ACRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

INDICAÇÃO N°  S. 	/2019 

O Vereador que esta subscreve, conforme disposições regimentais solicita à 

Mesa Diretora que seja enviada a Senhora Prefeita Socorro Neri e aos órgãos 

responsáveis a referida solicitação para que seja efetuado o serviço de 

infraestrutura na Alameda Itália, Bairro: Jardim Europa 

Sala de Sessões "EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA NETO", 29 de 
outubro de 2019. 

JUSTIFICATIVA: Atendendo ao pedido de moradores, solicito que sejam 

tomadas as devidas providências na Alameda Itália, bairro Jardim Europa. 

Conforme pode ser observado nas imagens anexadas, a rua apresenta vários 

buracos, realidade que dificulta a trafegabilidade da população, gerando 

inúmeros transtornos aos que por ali passam. Os moradores solicitam que seja 

realizado o que for necessário pra minimizar os problemas causados pelos 

buracos. 

Jakson Ramos 
,/,-)re dor C, 

n Roberto Ramos da Silva 
Vereador 
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