
REQU ERTMENT9 N. 3/l h 2.
ASSUNTO: Requer à Mesa Diretora, com aquiescência do Soberano Plenário, na forma

regimental, com base no art. 116 e art. 120, inciso X, do Regimento interno da Assembleia

Legislativa do Estado do Amazonas, combinado com art. 30, parágrafo 2', inciso V, da

Constituição do Estado do Amazonas, que seja encamínhado indicação em forma de

Requerimento ao Excelentíssimo Governador do Estado do Amazonas, Sr. Wilson Miranda

Lima, indicando que seja retomada a atividade da balsa BACURAU, no rio madeira, para que

faça o trajeto, interligando Autazes e Nova Olinda do Norte.

Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas,

Senhores Deputados;

JUSTIFICATIVA

A presente propositura busca assegurar a retomada das atividades da balsa BACURAU, no rio

madeira, interligando Autazes e Nova Olinda do Norte, que teve suas atividades suspensas,

com a justificativa que seria reformada e posteriormente voltaria às atividades normais,

porém, o fato se estende há dois anos e até o momento não está ativa novamente.

A embarcação (balsa ferryboat)atuava na travessia do rio madeira, disponibilizando o acesso

de veículos de passeio e carga entres os municípios de Autazes e Nova Olinda do Norte,

beneficiando também Canumã, distrito do município de Borba, que fica a poucos

quilômetros de Nova Olinda, na foz do rio Canumã.

A balsa Bacurau operava na travessia do rio Madeira, no trecho mais curto entre as duas

cidades. Com isso, pessoas, veículos de passeio e de carga tinham acesso a Manaus por

estradas.
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Atualmente uma balsa particular em péssimas condições, faz este trajeto cobrando o valor

de RS 50,00 (cinquenta reais) para a travessia de motos, RS 100,00 (cem reais) para carro

pequeno, RS 200,00 (duzentos reais) para carro grande, chegando ao valor de R$ 400,00

(quatrocentos reais) para caminhões carregados. Logo, inviabilizando o que antes era

totalmente viável através da Balsa Bacurau.

Abaixo segue imagem da Balsa Baucaru quando estava em pleno funcionamento:

A coordenação da balsa era realizada pelo Governo do Estado do Amazonas.

Assim, o presente indicativo em forma de Requerimento, solicita que seja retomada a

atividade da balsa BACURAU, no rio madeira, para que faça o trajeto, interligando Autazes e

Nova Olinda do Norte.

Desta forma, requeiro à mesa diretora da casa, com aquiescência do Soberano Plenário, na

forma Regimental, que seja encaminhado lndicação na forma de Requerimento ao

Excelentíssimo Governador do Estado do Amazonas, Sr. Wilson Miranda Lima, que seja

retomada a atividade da balsa BACURAU, no rio madeira, para que faça o trajeto,

interligando Autazes e Nova Olinda do Norte.
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Diante de todo o exposto, e em vÍrtude da relevância do tema para a sociedade, conto o

apoio dos nobres pares para a apreciação e aprovação desta indicação.

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA IEGIsIATIVA Do EsTADo Do AMAZoNAS, em
Manaus, 26 de junho de 2020.

JOÃO LU|Z

Deputado Estadual - REPUBLICANOS

Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor - CDC
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