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AssuNTo: Nos rERMos REGIMENTAIS DESTA CASA, REeuErRo A MESA
DIRETORA, QUE SEJA ENCAMINHADo EXPEDIENTE Ao EXcELENTíssIIvIo
SENHOR STCRETÁNIO TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. SEMINF, PARA QUE SEJA REALIZADO A INSTAMçÃO OT
TAMPA DE BUEIRO E DESOESTNUçÃO NA RUA XAVANTE , BAIRRO TERRA
NOVA il CEP egOgg-024. Rtvt.

DeÍerldo pela Presldê
Senhor Presidente,

Senhores (as) Deputados (as),

JUSTIFICATIVA

Chegou: a este Parlamentar, por meio de solicitação dos moradores

da Rua Xavante, localizada no Bairro Terra nova ll, no Município de Manaus -AM,

reclamações sobre as ipéssimas condições que se encontra o bueiro da rua

supracitada

Assim, em razâo da demanda apresentada a este Parlamentar, foi

realizado levantamento in loco,(fotografia anexas) onde restou constatado que se faz

necessário à urgência e:instalação de tampa, haja vista que o referido serviço visa

garantir o perfeito escoamento das águas pluviais e impedir que o material solido
:

retido durante as chuvas,:seja levado para as galerias evitando alagamentos.

Diante do exposto, solicito aos nobres Pares, à aprovação deste

requerimento para que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo Sr. Kelton Kelio

de Aguiar Silva Titular da Secretaria Municipal de lnfraestrutura- SEMINF, situada Rua

Primeiro de Maio, 26 A - Aleixo, Manaus - AM, para viabilizaçáo dos serviços

apresentados no endereço retromencionado.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLA

MANAUS, lí DE DEZEMBRO DE 2019.
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