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Indico à Mesa Diretora, na forma regimental com base nos artigos 169 a 171 da 

Resolução n° 86/90 - Regimento Interno desta Casa de Leis, a presente indicação requerendo 

ao Governo do Estado junto à Secretaria de Estado de lnfraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

- SEINFRA, uma intervenção URGENTE no sentido de incluir nos projetos de estruturação 

das rodovias estaduais o trecho da Estrada do Amapá que dá acesso à parte posterior do 

Hospital de Amor de Rio Branco-AC para sua imediata recuperação. 

Sala das Sessões 'Deputado FRANCISCO CARTAXO", 

23 de abril de 2019. 

Deputada ANTONIA SALES - MDB 
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Justificativa 

A 'indicação ora proposta é de suma importância, uma vez que se trata de uma 

medida para melhoria de acesso ao Hospital de Amor, um grande investimento no Estado do 

Acre, cujos recursos para sua manutenção são oriundos de doações, emendas parlamentares e 

recentemente de convênio celebrado com o governo do Estado. 

Em que pese a competência da prefeitura para recuperação do trecho em questão, onde 

quedou-se inerte diante das reivindicações feitas pela diretoria daquele Hospital, a propositura 

da presente indicação apela à sensibilidade do governo do Estado para que venha intervir 

no feito, pavimentado o referido trecho e assim facilitar o acesso ao Hospital que 

certamente atenderá toda população que precisar dos serviços ali oferecidos. Lembrando 

que a saúde é direito de todos e dever do Estado e nesse compasso também faz parte das 
p.  

obrigações do Estado facilitar o acesso a um hospital de uma importância ímpar. 

È de bom alvitre lembrar que o melhor acesso ao Hospital de Amor se dá pela parte 

posterior que além de facilitar a chegada de moradores das adjacências, é por onde permite 

inclusive a entrada das carretas equipadas com os mamógrafos, outro grande investimento na 

saúde do Estado, cuja chegada está prevista para o mês de maio do corrente ano. 

Assim, necessário se faz a URGENTE pavimentação daquele trecho que permanecendo 

como está, ou seja, praticamente intrafegável, o que comprova-se com fotos acostadas, 

inviabiliza o tráfego das referidas carretas e decerto descalibrará os mamógrafos, onerando o 

Hospital com pagamentos de técnicos para manutenção dos aparelhos e atrasando todo o 

atendimento. 

Ora, depois de um investimento dessa magnitude, o que privilegia o Estado no 

atendimento especializado e humanizado a pacientes portadores de C.A, não é de se permitir 

que o acesso se tome inviável pela falta de uma simples pavimentação de um pequeno de 

trecho que uma vez pavimentado, fará toda diferença para quem precisar recorrer ao Hospital de 

Amor, que, certamente são pacientes extremamente fragilizados físico e psicologicamente 

carecendo de um atendimento completo a começar pelo acesso ao hospital. Uma vez atendido o 
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que se propõe, de certo, evitada transtornos e facilitada o acesso a um Hospital de extrema 

importância para o Estado e para os acreanos. 

Outro ponto de crucial importância é que o refedo trecho faz a ligação de uma rodovia 

estadual, qual seja a AC 40 com a BR 364 e dada a importância de todo o fluxo veículos que sai 

do centro da cidade e a contorna por fora através da Via Verde é que se faz esse apelo para 

que o governo junto a Secretaria competente venham recuperá-lo imediatamente. 

Sala das Sessões "Deputado FRANCISCO CARTAXO, 

23 de abril de 2019. 

Deputada ANTONIA SALES - MDB 



Fotos da Estrada do Amapá 






