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TELMA NERY, deputada estadual, pelo Partido da Social 

Democracia Brasileira -- PSDB, com hse em dispositivos regimentais, vem 

REQUERER à mesa após ouvir o soberano plenário desta Casa de Leis, nos 

termos regimentais, que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Sr. 

Waldez Góes (Governador do Estado do Amapá), para que determine ao 

SETRAP (Secretaria de Transportes do Amapá) na figura de seu secretário, o 

Sr. Jorge Amanajás, a Conclusão do Serviço de Asfaltamento na Rodovia AP-

070, no perímetro que interliga os municípios de Itaubal e Cutias do Araguari, no 

estado do Amapá. 

JUSTIFICATIVA 

Os buracos e atoleiros encontrados na Rodovia prejudicam o 

escoamento e venda de produtos de agricultores locais como a farinha de mandioca, 

legumes, verduras e muitos outros, pois é passagem de itens produzidos por diversas 

comunidades da região. 

Relatos de moradores do Distrito de São Joaquim do Pacuí, dizem 

que esse perímetro é passagem obrigatória aos motoristas dessas comunidades, a situação 

está muito caótica, para se ter idéia, leva-se cerca de duas horas para atravessar um trajeto 

de pouco mais de 20 quilômetros, em um carro de passeio, isso quando não ficam 

atolados e perdendo ainda mais tempo e tendo "dor de cabeça". 

Por constatar que tal serviço é de grande importância peço o 

apoio dos nobres colegas para a aprovação deste. 

Sala das Sessões do Palácio Deputado Nelson Salomão, Sede da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 
Nestes Termos 

Pede deferimento 
Macapá-AP, 15 e - bri1 de 2019. 
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