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ASSUNTO: REQUER, NA FORMA REGIMENTAL, .APOS O{JVIR 0 DOUTO

PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO EXPEDIENTE ]E,M FORMA. DE, N{DXCAÇÃO ,d

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA, SOLICITA.}ì{]DO .4. CONSTR.UÇÃO ÐO

PRIMEIRO SHOPPING A CÉU ABERTO DO INTERIOR. ÐO AMAZONA.S, PAITA

ABRIGAR AMBULANTES QUE ESTÃO AI,OJADOS NO CAI\T'EIR.O CENTRAL D^A

AVENIDA PARQUE NO CENTR.O DA CIDAÐE.

JUST¡FICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores Deputados e Senhorq Deputøda

Cot-t--

A construção do Shopping a Céu Aberto no município de ltacoatiara tem como

finalidade proteger um patrimônio natural do município, bem comc, alolar os ambulantes que se

instalaram no Canteiro Central da Avenida Parque no centro da cidade.

O Shopping a Céu Aberto, além de beneficiar cerca de 200 (duzentos) comerciantes de

rua, benefîciarâ, também, os moradores da cidade, bem como fortalecerá a economia do munícipio e

gerarâ empregos.

O Canteiro Central, também conhecido como Tú;nel Verde, começou ser construído em

1928 pelo ex-prefeito Isa¿c Peres. O Canteiro, cartão postal do município de Itacoatiara, foi objeto

de Tombamento através do Decreto 27812016, por possuir importância histórica e cultural para o

município, visando assim proteger um patrimônio natural da cidade, preservando deste modo a

cédula de identidade do município, e como não dizer nacional, haja vista tratar-se da Avenida
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de Túnel verde do Brasil, pois as demais não alcançam mais de 500 (quinhentos) metros de

ertensão.

Destarte" a construção do Shopping a Céu Aberto, no município de llacoatiara. nasceu

da preocupação em preservar um patrimônio natural da cidade, conforme Ilecreto de Tombamento

supracitado, bem como proporcionar dignidade aos vendedores ambr¡lantes que ali estão alojados

por inexistência de um local apropriado para o comércio informal.

Em suma, esperamos contar com a aquiescência dos Nobres pares desta Colenda Casa

de Leis, na aprovação desta propost4 como também, no fortalecimento do propósito que é um

anseio daquele município.

Por todo exposto, requeiro à Mesa Diretora, com fundamento nos preceitos regimentals

e ouvido o douto Plenário, seja enviado expediente em forma de Indicação a Prefeitura Municipal

de Itacoatiara, solicitando a construção do primeiro Shopping a Céu Aberto do interior do

Amazonas, para abrigar os vendedores ambulantes do município que, *roje, estão alojados no

Canteiro Central da Avenida Parque no centro da cidade do município de Itacoatiara.

Plenário Ruy Araújo, 01 de novembro de2ol7
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