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REQUERIMENTO r', }O[3I'Or g

AUTOR: DEPUTADO ESTADUAI ;OÃO I.UIZ

ASSUNTO: Nos rERMos REGIMENTAIS DESTA CASA, REeuEtRo A MESA
DIRETORA, QUE SEJA ENCAMINHADo EXPEDIENTE Ao EXcELENTíssIIvIo
SENHOR SECNETÁRIO TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA. SEMINF, PARA QUE SEJA REALIZADO A INSTAUçÃO OE
2 TAMPAS DE BUEtRo E DEsoBSTnuçÃo NA AV. LESTE , BAtRRo
MAUAZINHO CEP 69075.330- AM.

DeÍerido pela Presldêncla
Senhor Presidente, '

Senhores (as) Deputados (as),

JUSTIFlCATIV

Chegout a este Parlamentar, por

da Av. Leste localizada no Bairro Mauazinh

reclamações sobre as :péssimas condições qu

supracrtada

Assim, 'em razáo da demanda a

realizado levantamen lo in loco,(fotografia anexas)

requerimento para que seja encaminhado expediente

de Aguiar Silva Titular da Secretaria Municipal de lnfra

fl

de solicitação dos moradores

Município de Manaus -AM,

encontra o bueiro da rua

entada a este Parlamentar, foi

e restou constatado que se faz

ao ilustríssimo Sr. Kelton Kelio

e 09

necessário à urgência e:instalação de tampa, haja

garantir o perfeito escoamento das águas pluviais

que o referido serviço visa

impedir que o material solido

retido durante as chuvas,;seja levado para as galerias itando alagamentos

Dìante do exposto, solicito aos no Pares, à aprovação deste

ra- SEMINF, situada Rua

Primeiro de Maio, 26 A - Aleixo, Man - AM, ara viabilização dos serviços

apresentados no endereço retromencionad

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGIS DO STADO DO AMAZONAS, EM

MANAUS, í8 DE DEZEMBRO DE 2019
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AVENIDA LESTE
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