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ASSUNTO: REQUEIRO, na forma regimental após ouvido o Douto Plenário, seja
encaminhado expediente em carâter de urgência, ao Secretário Municipal de Obras da
cidade de Manaus - SEMINF, solicitando asfaltamento e operaçãotapa buraco nas ruas do
conjunto João Paulo II e adjacências, em Manaus -AM.
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JUSTIFTCATIVA

Senhor Presidente, Senhora Deputada e Senhores Deputados,

Por se tratar de um serviço dos mais importantes e necessários, para a vida das pessoas que
trafegam por estas vias, para exercer suas atividades diárias e que estão totalmente
abandonadas pela Prefeitura de Manaus, deixando esses moradores, sem condições de
transitarem nem de carro, nem mesmo caminhando.
Assim, atendendo o clamor do grande numero de moradores da comunidade, solicito
providências urgentes, no sentido de sensibilizarmos o Sr. Secretário de Obras da cidade,
para que o mesmo implemente urgentemente, prioritárias medidas de solução do problema.

Plenário da Assembleia Legislativa do em Manaus, l4 de junho de
2016.

DEP



F

&

f*,àf,5 A¡iùr(iA ¿ v,

'ñ,4äM.&.'
ASSOCTAçÃO DE MORADORES "MÃOS AM|GAS"

Av: Monsenhor Amâncio de Miranda nsg24
qd-08 -Cep:69017-015 Conj.Ioão Paulo tt - Nova Cidade.

Fone : 99462-2289, 99142-547 4, 9927 L-41 SS.
G-MAIL: Joree.fil ho732@email.com

Oficio:0013/AMMA. Manaus, 30 de Maio de 2016

lmo: Sr. Deputado Estadual Abdala Fraxes, e ao Sr. Luíz Amir. Da Comíssão da Defesa do Consumidor

A Presidência desta Associação de moradores vem encarecidamente diante das dificuldades pedir a
ajuda de V.Sas. Para pedir a colaboração de vocês no sentido de nos ajudar a conseguir os serviços de tapa
buracos para as ruas do conjunto joão Paulo ll. Pois já mandamos documentos pedindo o fechamento dos
buracos das rua deste conjunto mais até agora não obtívemos nenhuma resposta da Secretáría
responsável. E é por isso que estamos buscando a ajuda de vocês, pois nas ruas e avindas os coletivos não
estão mais passando devido os buracos estarem muito grandes, as ruas são: Av. Tapajés que fica na

entrada entre o conjunto João Paulo ll e o conjunto parques dos Buritis, rua Pastor Alcebides, rua pastor

Eurico Nelson, rua lrmã Domitila, av. Monsenhor Amâncio de Míranda, rua Conego Jose Monteiro de
Noronha, rua Rui Adriano de Araujo Jorge. Temos ruas que os ônibus não estão mais passando porque não
tem mais condições de trafegar devido a profundidade desses buracos, e que guem sofre mais com isso
são as pessoas que moram nestas ruas, alias são todas as ruas ,mais queremos com urgência as que os
ônibus passam. Agora finalízo na esperança de vocês nos ajudarem. Desde de já agradecemos a sua
compreensão, e estamos a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimento.

ATENCIOSAMENTE.

Presidente


