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ITOR: DEPUTADO ESTADUAL JOÃO LUIZ

;SUNTO: NOS TERMOS REGIMENTAIS DESTA CASA, REQUE|RO A MESA

ìETORA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO EXCELENTíSSIIVIO

NHOR SECRETÁRIO TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
:RAESTRUTURA - SEMINF, PARA QUE SEJA REALIZADO O SERVIçO DE

|CUPERAçÃO NSTRLTICA DA RUA THOMAS JOBIM, BAIRRO MONTE SIÃO

iP: 69088-233 MANAUS - AM' 
DeÍerldo pela Presidêncla

0nq
nhor Presidente,

nhores (as) Deputados (as),

; JUSTIFICAÏIVA

Chegou a este Parlamentar, por meio de solicitação dos moradores da Rua

Thbmas Jobim, Bairro Mgnte Sião com Jorge Teixeira no Município de Manaus, - AM,

mação sobre as péssimas condiçÕes em que se encontra a citada rua situação esta

nada pela falta de manutenção.

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

tamento in loco, (fotografia anexos) c,nde restou constatado que a via está totalmente

udicada, com muitos buracos, deformaçÕes e infiltrações, gerando dificuldades para

abilidade dos veículos que vêm sofrendo danos materiais quando circulam pela via.

Já os transeuntes são corriqueiramente expostos à atropelamentos e outros

à sua integridade fÍsica, pois sâo obrigados a qndar na rua em péssirna condição em que

ntra a via

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

erimento para que seja encaminhado e:<pediente ao ilustrÍssimo Sr. Kelton Kelio de Aguiar

, Titularda Secretaria Municipal de lnfraestrutura - SEMINF, Rua Primeiro de Maio, 26 A-
, Manaus - AM, , para serviços apresentados no endereço

mencionado

ENARIO DA ASSEMBLEIA L

DE DEZEMBRO DE 2019.

ADO DO AMAZONAS, EM MANAUS,
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