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1)  Indica“Operação Tapa Buracos” na extensão da Rua José Abrahão, Jardim São Paulo 

que se encontra com vários buracos. 

2)  Indica limpeza e retirada do lixo e entulho acumulados na esquina da Rua Francisco de 

Assis com a Rua Maria Ozória Nogueira na Cidade Salvador.  

3) Indica a fiscalização de postura e notificações para os moradores, além de colocação de 

placas de “Proibido Jogar Lixo”, em conformidade com a legislação, na esquina da Rua 

Francisco de Assis com a Rua Maria Ozória Nogueira na Cidade Salvador. 

4) Indica um estudo técnico visando o escoamento das águas pluviais por meio de 

canaletas no final da Rua Alexandre Herculano com desvio em direção a Rua Mário G. 

de Campos no Jardim Santa Marina.  

5) Indica “Operação Tapa Buracos” na esquina da Rua Danton Siqueira Malta com a 

Avenida Roberto Lopes Leal, Jardim Santa Maria, encontra-se com vários buracos.  

6) Indica sinalizações, através de placas, avisando antecipadamente a metragem que falta 

para o “contorno” da Capivara e instalação na faixa de segurança, com sinais luminosos 

e piscantes, na ponte do São João para alertar os condutores de veículos sobre existência 

de faixa de segurança/ pedestre, para prevenção de acidentes.  

7) Indica um estudo técnico visando facilitar o acesso a Rua Alfredo Ramos de quem desce 

pela Rua General Carneiro, substituindo naquela esquina, o semáforo do lado direto por 

um com a luminosidade “verde” permanente para quem vai em direção ao Parque Santo 

Antônio, respeitando-se o tempo necessário para a passagem de pedestre na faixa de 

segurança. 

8) Indica um estudo técnico visando a colocação de um abrigo em um ponto de ônibus no 

Km 09 da Estrada Municipal Biagino Chieffi, sentido bairro/centro. Segundo munícipes 

que solicitam, no início da manhã e no final da tarde é o pico, onde estudantes e 

trabalhadores, tanto do Pagador de Andrade como de outros bairros adjacentes se 

aglomeram e acabam permanecendo expostos ao tempo, sol, garoa e chuvas. Esse ponto 

fica ao lado da empresa WANA Química, que poderia também estar participando em 

parceria com a Prefeitura na construção desse abrigo. 

9) Indica um estudo técnico visando à acessibilidade sobre a lombo-faixa existente na 

Avenida Davi Lino, nas proximidades da entrada da Estação Rodoviária, com o 

rebaixamento das guias com rampas para cadeirantes e a interligação da passagem sobre 

o canteiro central entre as pistas.  
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