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ASSUNTO: REQUER, NA FORMA REGIMEI{TAL, Q{JÐ SEJ.A ENC.A,MINH¡ÀÐO

EXPEDmNTE AO EXCELENTÍSSNnO SENHOR, GO\TERFIAÐOR. ÐO EST,AÐO ÐO

AMAZONAS, E PARA A SECRETARIA DE EST.¡rÐO ÐE INF'R.AESTR.UT'URÀ -
SEINFRA, SOLICITANDO A RECUPERAÇAO DAS EST'R.AÞAS \/ICTNAIS DA

COMUNIDADE DE NOVO REMANSO NO MUNICÍPI{} DE [TACT^ATTÁ.R,4.

JUSTIFICAT¡VA

Senhor Presidente,

Senhores Deputados e Senhora Deputadn-

Dcfeiici li p
f-l

i.. | 1.

4,,,.J¿Ø.

Novo Remanso é uma comunidade localizada na A'M-0i0 no cípio de

Itacoatiara/AM, cerca de 202 km de Manaus, segundo dados clo IBGE, possui uma populaçáo de 21

mil habitantes. A fruticultura é a principal atividade desenvolvida por agricultores familiares, com

destaque para o cultivo de abacaxi, que segundo dados Institurto de Desenvolvimento Agropecuário

e Florestal Sustentável do Amazonas (IDAM), existem aproximadamente 3 mil hectares de cultivo

do fruto distribuidos entre os mais de mil agricultores farniliares, que são at.endidos pela Instituição

com serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)'

Anualmente, no mês de agosto, em Novo Remanso celebra-se a Festa do Abacaxr'

graças à Vila, ltacoariara é o maior produtor de abacaxt do Estado do Atnazclnas e o terceiro do

Brasil. Neste ano, a produção total ascendeu a 65 milhões de frutos colhirJos e disponi
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comerçialização-exportação. Também, graças a Novo Remanso, o município enfileira-se entre os

maiores produtores regionais de cupuaçu, açai e outros fnrtíferos.

Ocorre, que a precariedade das estradas vicinais de Novo Remanso, que são

importantíssimas paru o escoamento da produção da Ylla, tem afetado e muito a ecollomia da

região que é baseada na agricultur4 pecuária, turismo e principalmente na'produção d.e abacaxi.

Os produtores e agricultores tem encontrado dificuldades em trafegar na area, haja vista a ultima

recuperação ter se dado há muito tempo.

Sabemos que se aproxima o período chuvoso em nossa regTãø, o que tornará

intransitável as vicinais da Vila, motivo pelo qual se faz necessário rnelhorias nas vicinais de

Novo Remanso, com necessidade de cascalhamento, patrolamento e nivelanlento.

Por todo exposto, requeiro à Mesa Diretora, com fundamento nos preceitos regimentais

e ouvido o Douto plenário, que seja enviado expediente ao Senhor Governador do Estado do

Amazonas e para Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFR& solicitando a recuperação das

estradas vicinais da comunidade de Novo Remanso no municipio de ntacoatjiara'
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