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Assunto: REQUER, à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado

(Aleam), na forma regimental e após ouvir o Douto Plenário, sob forma de

INDICAçÃO à Secretaria Municipal de lnfraest¡'utura (SEIUINF) que seja

providenciada a reforma do MERCADO MUNICIPAL DO BAIRRO DA GLÓRIA,

situado na esquina das ruas Säo Bento com Plínio Ramos Coelho, ao lado do

campo do Sulamérica, Zona Oeste de Manaus. üeferido pela dêr¡cia
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O Mercado Municipal do Bairro da Glória foi construído no ano de 1966 e

após sua última reforma em 1999 ficou com sua estrutura composta por 33

boxes e 48 bancas, onde diariamente säo comercializados peixe, hortifrúti,

carnes, além de ter bazares e lanchonetes.

Atualmente o mercado possui uma localizaçäo estratégica, pois atende

cerca de três mil pessoas, sem contar o fluxo constante de usuários advindos

do Bairro do Santo Antônio e do São Raimundo. Além disso, Manaus foi

escolhida como uma das cidades sede das Olimpíadas de 2016, o que

aumentará consideravelmente o fluxo de pessoas da ârea, em funçäo da

proximidade com o Estádio da Colina.



Sua manutenção e serviços básicos de limpeza são feitos pelos próprios

permissionários, sendo que estes apenas podem fazer intervenções mínimas

de conservação. Assim é coerente observar que ao longo de 16 anos sem a

participação municipal, o Mercado vem sofrendo com a ação das intempéries,

depreciando sua estrutura e pintura; além de que essa depreciação influencia

diretamente na diminuiçäo de frequentadores do local, causando prejuízos a

esses permissionários.

Por esses motivos expostos é que venho a solicitar sob forma de

INDICAÇÃO para que a Secretaria Municipal de lnfraestrutura (SEMINF)

providencie a reforma do Mercado Municipal do Bairro da Glória, situado na

esquina das ruas São Bento com Plínio Ramos Coelho, ao lado do campo do

Sulamérica, Zona Oeste da cidade.

Solicito a meus nobres pares desta Casa Legislativa que intercedam na

aprovaçäo desde REQUERIMENTO em função de seu relevante cunho social.

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em Manaus,

02 de Abril de 2015

/
/¿".2:t
reé Lopes

tt
D atiny Soa

Líder do PV



s{'
,t;



: ¡,r i.i::.,lr, ,

tl ,.


