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AIrNO: 2A17

AUTOR: Deputado JOSUÉ NETO (pSD)

ASSUNTO: REQUER,

NA

FORMA
REGIMENTAL., QUE SEJA
ENCAMINHADO EXPEDIENTE, NA FORMA DE tND!CAÇÃO, AO
EXCELENT|SS¡IVIO SENHOR DIRETOR.PRESIDENTE DA AMAZONASTUR,
SOLICITANDO A IMPLANTAçÃO DE UM CRFT _ CËNTRO RECEPTIVO
FLUVIAL TURíSTICO, NA COMUNIDADE DA VALÉRIA, I-OCALIZADA Í{A
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS _ /\M.

I

Apresento

a Vossa

cì.e:

lì-

Excelência, nos termos regimentais, assu

ode

interesse público no que diz respeito à solicitação implantação de um CRFT

-

Centro Receptivo Fluvial Turístico, na Comunidade da Valéria, Zona Rural do
município de Parintins

-AM.

A Comunidade da Valéria, possui belas elevações e paisagens exóticas,
emolduradas pelo Lago da Valéria, um dos atrativc¡s naturais mais famosos do
local. Também famoso por seus encantos

e lendas, o local abriga notáveis

descobertas arqueológicas com centenas de ilhas e praias, e animais como
jacarés, botos cor-de-rosa, aves pernaltas e pequenos roedor^es, que saltam

aos olhos. Ë ainda um local perfeito para a prática da pescaria esportiva,
principal atividade econômica da região, que tem o tucunaré corno símbolo.

A melhor maneira de descobrir as maravilhas naturais da maior bacia
hidrográfica do mundo é a bordo de um barco, seja nos grandes e luxuosos ou
em pequenas embarcações. Contudo a Comunidade em questäo, apesar de já

f9

Poder Legislativo
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Gabinete do Deputado Josué hüeto
ser rota de atracação de diversos navios internacionais, aind a não possui um
local adequado para essa recepção fluvial turística, e a inrplantação de um
Centro como este, atrairia ainda mais turistas à região, trazendo consigo todos
os enormes benefícios dessa ascensão. Uma vez que as ativid¿¡des do setor de
turismo, comumente denominada de a "indústria do turismo", vêm crescendo
de maneira acelerada e constante em todo o mundo.

Tal solicitação tem como principal objetivo, fomentar o incentivo ao
turismo no município de Parintins, haja vista que o turismo é um grande
gerador de negócios e serviços diretos e indiretos e de bem-estar social, além
de ser garantidor do avanço econômico, social, cultural e político nos mais

diversos países

e

regiÕes, provocando, assim

a expansão do mercado

de

trabalho e a geração de empregos diretos e indiretos.

Diante do exposto, REQUEIRO nos termos regimentais, e ouvido o Douto

Plenário, que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor DiretorPresidente da AmazonasTur, solicitação de implantação de um CRFT

Receptivo Fluvial Turístico,
município de Parintins

-

-

Centro

na comunidade da valéria, zona Rurar do

AM.

Plenário Ruy Araújo, 08 de novembro de 2017
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