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GABINETE DO DEPUTADO ABDALA FRAXE - PTN

REQUERTMENTON. j¿L / 2016

AUTOR: Dep. ABDALA FRAXE - PTN

ASSUNTO: REQUEIRO, na forma regimental após ouvido o Douto Plenário, seja
encaminhado expediente em caráter de urgência, ao Sr. Secretário Municipal de trânsito da
cidade de Manaus MANAUSTRANS, solicitando análise para a instalação de uma
lombada eletrônica ou de concreto, para diminuir a velocidade de veículos na Av. Mario
Ipiranga Monteiro, no trecho entre a rotatória do Eldorado e a Faculdade - [,rl{lP, por
motivo de registros e denúncias de veículos em altíssimas velocidades nesse trecho da
avenida-
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Senhor Presidente, Senhora Deputada e Senhores Deputados,

No momento da abertura do sinal de trânsito da rotatória do conjunto Eldorado com acesso
à Av. Mario Ypiranga, onde está localizada a sede deste Poder e uma área totalmente
residencial, a pista fìca livre em celtos horários e alguns motoristas de veículos e

motocicletas imprudentes, imprimem altíssimas velocidades em seus veículos, aumentando
em muito, o perigo de acidentes e ou atropelamentos de pessoas que tentam atravessar a
avenida, pois há denúncias de moradores sobre realização de "pegas" durante a
madrugada.
Lembro que em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Amazonas, existe uma faixa
de pedestre, que nem sempre é respeitada e por isso a vulnerabilidade daqueles que
necessitam atravessar, está sempre de plantão.
Por se tratar de um importantíssimo serviço no sentido de evitar acidentes nas ruas de
Manaus, manter o respeito a vida das pessoas que trafegam por esta via, para exercer suas
atividades diárias. atendo o clamor de muitos que vivem ao largo do local, solicitando de
meus pares desta casa, a aprovação deste requerimento
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