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ASSUNTO: NOS TERMOS REGIMENTAIS DESTA CASA, REQUEIRO A MESA

DIRETORA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO EXCELENTÍSSIMO

SENHoR secnerÁnto lruLAR DA SEcRETARIA DE ESTADo DE

INFRAESTRUTURA SEINFRA, PARA QUE ENVIDEM ESFORçOS

NEcASSÁRros oBJETtvANDo A pAVtMENTeçÃo Do RAMAL DA cAcHoEtRA

oo teÃo, LocALtzADo No KM 37 DA AM oio.

Deferido ela Pres

Senhor Presidente,

Senhores (as) Deputados (as),
Em /)C

JUSTIFICATIVA

Chegou a este Parlamentar, por meio de solicitação dos moradores

do Ramal da Cachoeira do Leão, localizado no Km 37 da AM 010, reclamação sobre

as péssimas condições em que se encontra o ramal, visto que está intrafegável.

Assim, em razáo da demanda apresentada a este Parlamentar, foi

realizado levantamento in loco (fotografias anexas), onde restou constatado que o

ramal se encontra em estado de precariedade causando o desacesso da comunidade,

necessitando urgentemente da pavimentação, visto que para os moradores a

pavimentação significa o fim da convivência diária com os adventos dos efeitos

climáticos, onde ora os mesmos convivem com a poeira, ora com a lama. A

pavimentação além de garantir e facilitar o escoamento da produção para a capital e

as outras cidades, as estradas vicinais oportunizam acesso dos habitantes do Ramal

do 14 à educação, saúde, lazer e a outros benefícios sociais, inúmeros direitos que a

lei lhes assegura e também bens de consumo.

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

requerimento para que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo Sr. Carlos

Henrique Reis Lima, Titular da Secretaria de Estado de lnfraestrutura - SEINFRA,
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localizada na Alameda Cosme Ferreira, 7600, Coroado lll, Manaus-AM, CEP 69083-

000, para viabilização dos serviços apresentados no endereço retromencionado.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA L A DO ESTADO DO AMAZONAS, EM

MANAUS, 12DE JUNHO DE 2019

JOÃO LU|Z
Deputad

DA SILVA
I- PRB
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