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Assunto: REQUEIRO, na forma regimental após ouvido o Douto Plenário, seja encaminhado

expediente à Secretaria de Infra Estrutura do Estado do Amazonas- SEINFRA, solicitando a
construção de um abrigo na cabeceira da ponte Rio Negro, do lado da cidade de Manaus, para

passa$eiros que pafiem e chegam dos Municípios localizados do outro lado do Rio Negro, como

Novo Airão, Manacapuru, Iranduba e adjacências.
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Seúor Presidente, Seúoras Deputadas e Seúores Deputados,

Atendendo aos anseios de inúmeros representantes de moradores dos Municípios localizados do

outro lado do Rio Negro, percebo realmente a necessidade da construção de um abrigo para servir

como ponto de partida e chegada para passageiros de táxis, ônibus e outros meios de transporte,

que partem e chegam à Manaus, vindos e indo para localidades do outro lado do Rio Negro.

Um abrigo, seria de grande alcance social para nossos irmãos que quando desembarcam ou se

preparam para embarcar, hcam nas calçadas, nos terrenos baldios e as vezes no meio da rua para

poderem entrar e sair dos veículos que levam e trazem esses passageiros.

Trata-se de um verdadeiro risco de tráfego naquela ârea, por essa operação, pois já existem

registros de acidentes de atropelamentos e batidas de veículos.

Assim, REQUEIRO na forma regimental, seja essa propositura aprovada por meus pares desta

casa.

Plená1io da Assembleia Legislativa do Estado em 07 de maio de 2019.
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