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Assunto: REQUER, NA FORMA REGIMENTAL, APOS OUVIR O DOUTO PLENARIO,

QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE EM FOR\4A DE INDICAÇÃO AO GOVERNO

DO ESTADO DO AMAZONAS, SOLICITANDO QUE "O HOTEL AMAZON GOLF

RESORT SEJA TRANSFORMADO EM CLiNTCA DE REABILITAÇÃO PARA

DEPENDENTES QUÍMICOS".

JUSTIFICATIVA
'ris Pre EidÔncia

oo
Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados

A presente Indicação tem como escopo solicitar que o Hotel Amazon Golf Resorl,

construído no quilômeïro 64 da rodovia AM-O10 (Manau;-Itacoatiara), no município de Rio Preto

da Eva, seja transformado em uma Clínica para Reabilitação pala dependentes químicos.

A temática da dependência química se faz presente de maneira constante no cotidiano das

pessoas, ninguém está alheio ao fato de que a realidade 1a problemática em foco compreende as

infindáveis consequências maléficas por ela provocadas.

Nossa carÍamagna em seu o artigo 196 da Constituição Federal reza que : ooa saúde é direito

de todos e dever do Estado. earantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à reducão

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso unive:sal e igualitário às ações e serviços para

sua promoção. protecão e recuperação".

A eficácia do direito fundamental social à saúde está diretamente condicionada às

prestações positivas por parte do Estado, cite-se, eomo exemplo, à garantia da realização de

tratamento digno e acompanhamento de dependentes químicos.

Av. Márlo Yplranga Montelro, 3950, Parque Dez - Manaus/AM - Fone: (92) 31834630

DoÍcrido

Fn 30

í{)i wwwrrcaraonicolâu.com.br [ @a"nur"uorlcardonlcolau fO @rlcardonlcolar )Ri daputado.rlcaÍdonlcolau@aleãm.gov'br



PODER LEGIEI.AÏIVD
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EO

ESTADO DO AMAZONAS

DEPUTADO ESTADUAL RICARDO NICOLAU. PSD

Imperioso relatar que o Hotel foi construído com dinheiro público, por meio da Agência de

Fomento do Amazonas (AFEAM), e diante do não cumprimento dos pagamentos, a agência ingressou

com Ação de Execução para que o imóvel fosse leiloado, cor:tudo, grande é o risco de que o imóvel não

seja arrematado e finde por deteriorar, sendo assim viivel sua reutilização como clínica para

dependentes químicos.

Posto isto, é a síntese necessária para justificar o presente, assim, requeiro à Mesa Diretora,

com fundamento nos preceitos regimentais e ouvido o Douto Plenário, que seja enviado Expediente

em forma de Indicação ao Governo do Estado do Amazonas, solicitando que o Hotel Amazon Golf

Resort seja transformado em Clínica de Reabilitação para depenCentes químicos.

Plenário Ruy Araújo,22 de cutubro 2019
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