Câmara dos Deputados
Gabinete do Deputado Capitão Alberto Neto
REQUERIMENTO ____2019
(Do Sr. Capitão Alberto Neto)

Requer a realização de Sessão
Solene em homenagem ao
Turismo
e
Cultura
do
Amazonas “O AMAZONAS
PARA MUNDO VER”.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 68 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, a realização de Sessão Solene, em homenagem ao Turismo e Cultura do
Amazonas “O Amazonas para mundo ver”.
Universo Amazônico é se dar conta de que o Amazonas não é só o maior estado do
Brasil por sua grandeza territorial, é grande também por sua diversidade sociocultural, turística e
ambiental. Temos a maior reserva de agua doce do planeta, a maior cobertura vegetal intacta do
mundo, berço de populações tradicionais únicas, detentor das maiores riquezas biotecnológicas
que ainda se podem ter notícias, atrativos turísticos incontestáveis, o único Festival de Ópera do
Brasil, manifestações folclóricas genuínas como o Boi Bumba de Parintins e a Ciranda de
Manacapuru, o Teatro Amazonas, um dos teatros mais lindos do mundo, museus, centros
culturais, galerias de artes, praças, parques e largos para onde a população converge nos dias
movimentados por eventos culturais, e um povo hospitaleiro por natureza. Com tanta diversidade
o Amazonas tem se consolidado como um dos principais destinos turísticos do país.
A Cultura ao longo da história tem sido um dos maiores contributos para o
desenvolvimento do Turismo em qualquer parte do Planeta. No Amazonas a procura pelo turismo
de natureza se coloca em primeiro plano seguido pelo turismo cultural, onde se juntam para
movimentar o fluxo do Turismo no Estado. Com mais de 04 milhões de habitantes, o Amazonas é
o segundo estado mais populoso da Região. Possui o quarto maior Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) e o maior PIB per capita entre todos os estados do Norte do Brasil. O transporte
hidroviário é o mais comum, sendo também o de maior relevância, possuindo cinco terminais
hidroviários.
Vários municípios possuem aeródromos para operações de voos, porém, o acesso dos
62 (sessenta e dois) municípios se faz por via fluvial e alguns são servidos por aeroportos, sendo
dois internacionais localizados em Manaus e Tabatinga. No quesito estrada rodoviária, conta
com a BR-174, principal acesso de Manaus à Boa Vista, capital de Roraima, e também principal
via de ligação do Brasil à Venezuela e aos países do Caribe. O amazonense tem na sua
composição identitária diversas culturas, como a indígena, nordestina, africana, europeia, e em
outros povos como o judeu e árabe, dos quais, entre outros valores, herdou-se a arte e aqui ela é
consagrada e festeja nas mais variadas formas, seja na forma da cultura do seu povo, seja na
preservação e conservação do meio ambiente.
Assim, constituir um dia para falar do Turismo e da Cultura e sua forma de uso e pratica
no Estado do Amazonas, parece ser pouco, mas é um início de uma jornada que está só
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começando, é também alimento para o sonho de construir um espaço melhor para os cidadãos
que aqui habitam, gerando emprego e renda e movimentando a economia para que possa ser
revertido em serviços que promovam o bem estar da população.
Diante disso, está Casa não pode deixar de realizar uma sessão solene no dia 22 de
outubro de 2019, em homenagem ao Turismo e Cultura do Amazonas “O Amazonas para mundo
ver”.

Termos em que, pede deferimento.

Brasília, 28 de agosto de 2019.

CAPITÃO ALBERTO NETO
DEPUTADO FEDERAL

Republicanos/AM
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