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Assunto: REQUEIRO, na forma regimental após ouvido o Douto Plenário, seja encaminhado expediente ao
Presidente da Amazonas Energia, solicitando a execução do programa do governo federal " LtJz para
Todos" nas comunidades: Ilha do Marrecão, Costa do Cabaleana, Paranã do Cabaleana, Crísto a Única
Esperança e Crísto Salvador, todas localizadas na área rural do Município de Manacapuru - AM.
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,

Minha solicitação refere-se a continuação do programa LUZ PARA TODOS, dentro da Amazônia, que por
razões óbvias carece de grande necessidade de energia elétrica para suas atividades sociais e econômicas.

Essas localidades esperam há quase dez anos pelo programa do governo federal, estão situadas em frente à
cidade de Manacapuru, ou há,dez minutos de lancha. Motivo este que nos leva a entender que a execução
do programa do governo federal, deveria ser mais râpida do que em outras localidades mais longínquas. A
falta de recursos que não estão sendo repassados à empresa que foi contratada pelo governo federal, é a
resposta que a comunidade tem recebido da empresa que executa as obras na região, causando estranheza,
pois percebem outras localidades mais distantes, há muito tempo, contempladas pelo programa.

Nessa área, mais de 100 famílias, vivem e trabalham na produção agrícola e plantio de vários produtos a
ser comercializado em outras localidades.

Assim, REQUEIRO na forma regimental, que o senhor Presidente juntamente com meus pares nessa casa,

aprovem esta propositura.

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em Manaus, 02 de abril de 2019.
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