
ESTADO DO AMAZONAS 
CÂMARA MUNICIPAL DE PAR INTINS 

Gabinete do Vereador Telo Pinto 

REQUERIMENTO N° 	2020 
AUTORIA: VER. TELO PINTO (PSDB) 
ASSUNTO: Requeiro nos termos do Art. 72 do Regimento Interno desta Casa 
Legislativa que a Prefeitura Municipal de Parintins, através da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos (Semosp), bem como Setor de Convênio, que 
estabeleçam cronograma de trabalho para levantamento topográfico do bairro 
Pascoal Alaggio e, posteriormente, asfaltamento de todas as ruas do bairro. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

JUSTIFICATIVA 

Transformado em bairro pela Lei Municipal 531/2012, o Pascoal 
Alaggio é uma área muita populosa. Muitas são as dificuldades enfrentadas, 
principalmente referente a falta de estrutura adequada para atender as 
necessidades dos moradores. Entre elas, ruas sem pavimentação e asfaltamento. 

O bairro recebeu, ano passado, uma rua principal muito bonita, bem 
asfaltada, toda com meio-fio, sarjeta e calçada, mas, o restante do bairro precisa 
da ação do poder público. 

Nossos irmãos do Pascoal Alaggio sofrem muito com a questão do 
alagamento das ruas, até mesmo as casas ficam inundadas quando chove. 
Precisamos trabalhar para que a municipalidade, o poder público chegue lá e 
faça esse trabalho de asfaltamento do bairro Pascoal Alaggio como um todo. 

Nesse sentido, solicito à Prefeitura Municipal de Parintins, através da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), bem como Setor 
de Convênio, que estabeleçam cronograma de trabalho para levantamento 
topográfico do bairro Pascoal Alaggio e, posteriormente, asfaltamento de todas 
as ruas daquele populoso bairro. Assim, esperamos contar com a especial 
atenção dos nobres parlamentares para a aprovação desta propositura. 

S.S. da Câmara Municipal de Parintins, em 20 de maio de 2020. 
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