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PROTOCOLO GERALi Sugere ao Prefeito de Macapá, através da
J PROTOCOLO N"E3 ..!3...l/ Ir Secretaria Municipal de Obras, serviços de

i PROTOCOlO EM f2l,JlI j 1>HORÁRIO 11\.' terraplanagern e asfaltamento da Rua João de Deus
~ ~ entre as Avenidas Carlos Almeida de Souza e Ana

IServidor rOSponsável "- . _ Maria Gomes da Costa, no bairro Novo Horizonte.
t:.' •• li.... •.• .,.. .• -.u ••....

.--------~---~~~~~
Requeiro a Vossa Excelência, com base nos termos regimentais, que,

ouvido o Douto Plenário, seja encaminhada a presente proposição ao Prefeito Municipal
de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras, para que sejam realizados
serviços de terraplanagem e asfaltamento da Rua João de Deus entre as Avenidas Carlos
Almeida de Souza e Ana Maria Gomes da Costa, no bairro Novo Horizonte.

JUSTIFICAÇi\O

Os moradores da Rua João de Deus, no bairro Novo Horizonte, vêm
sofrendo com a falta de terraplanagem e asfaltamento da via, visto que a mesma se
encontra intransitável, com enormes buracos por toda a sua extensão, dificultando até a
passagem de veículos.

Inúmeras foram as vezes em que os moradores clamaram por mudanças,
peregrinando em vários poderes buscando ajuda, entretanto, continuam sem qualquer
perspectiva de melhorias.

Assim, esta proposição tem o objetivo de sugerir ao Prefeito de Macapá,
através de Secretaria de Obras, que possa realizar os serviços necessários na supracitada
rua e proporcionar aqueles moradores um mínimo de condição de vida digna.

Portanto, a presente indicação vem de mais uma reivindicação dos
moradores da Rua João de Deus, no bairro Novo Horizonte que sofrem com o
esquecimento do Poder Público há vários anos.

Palácio Deputado Nelson Saíomão, em 31 de outubro de 2018.
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