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ASSUNTO: REQUEIRO, na forma regimental após ouvido o Douto Plenário, seja
encaminhado expediente em carëtter de urgência, ao Sr. Secretário Municipal de

Infraestrutura da cidade de Manaus - SEMINF, solicitando reparos de meio fio, vazamento
no asfalto com vazamento de água e na tubulação do esgôto, na Rua Jupiá, em frente da

igreja evangélica "DEUS E AMOR" no Bairro do Japiim, em Manaus - Am.

Deferido pela Presidência
Oficí
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, Senhora Deputada e Senhores Deputados,

Por se tratar de um serviço dos mais impoftantes e necessários, para a vida das pessoas que

trafegam por esta via, para exercer suas atividades diárias, estou clamando à Prefeitura de

Manaus, através da SMINF, que proceda esses reparos em um buraco no meio da via que

está brotando água servida, sistema de meio fro totalmente alagados com lama e sem

escoamento pela tubulação antiga e totalmente comprometida.
Percebe-se enfïm que essa parte da rua, está abandonada pela Prefeitura de Manaus,
deixando esses moradores, sem condições de transitarem nem de carro, nem caminhando.
Assim, atendendo a solicitação dos moradores da comunidade, estou sensibilizado no

sentido de tomar providências urgentes, junto ao Sr. Secretário de Obras do Município,
para que o mesmo implemente urgentemente, medidas para resolver o problema.
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AUTOR: Dep. ABDALA FRAXE - PODEMOS

ASSUNTO: REQUEIRO, na forma regimental após ouvido o Douto Plenário, seja
encaminhado expediente em caréúer de urgência, ao Sr. Presidente da Àguas do Amazonas,
solicitando reparos de meio fi.o, vazamento no asfalto com vazamento de âgua e na
tubulação do esgôto, na Rua Jupiá, em frente da igreja evangélica "DEUS É AMOR" no
Bairro do Japiim, em Manaus - Am.

Deferido Pela Presidência
Ofic
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JUSTIFICATIVA

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 esta via, para exercer suas atividades diárias, estou clamando à empresa
Aguas do Amazonas, que proceda esses reparos em um buraco no meio da via que está
brotando água servida, sistema de meio fio totalmente alagados com lama e sem
escoamento pela tubulaçáo antiga e totalmente comprometida.
Percebe-se enfim que essa parte da rua, está abandonada pelas autoridades, deixando esses

moradores, sem condições de transitarem nem de carro, nem caminhando.
Assim, atendendo a solicitação dos moradores da comunidade, estou sensibilizado no
sentido de tomar providências urgentes, junto ao Sr. Presidente da Águas do Amazonas,
para que o mesmo implemente urgentemente, medidas para resolver o problema.
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