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INDICAÇÃO N.  iÜÔ  /2018 

forma regimental disciplinada no Art. 169, da Resolução n. 86/90 Regimento 

Interno • -sta Casa de Leis indico à Mesa Diretora seja endereçado expediente ao 

excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Tião Viana, para que sejam adotadas 

medidas, a fim de coibir a pratica abusiva de preços das passagens aéreas no trecho 

Jordão/ Tarauacá (AC). Apresento ainda a situação da pista de pouso que encontra-se 

quase inutilizável e solicito a manutenção da pista, a fim de evitar a suspensão dos 

voos, e o consequente isolamento da população jordanense. 
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JUSTIFICATIVA 

A presente Indicação tem como objetivo reivindicar para a população de Jordão 

a intervenção do Governo do Estado e as Empresas Ortiz e Rio Branco Táxi Aéreo 

objetivando o dialogo e o consenso contra o aumento de preços das passagens aéreas 

no trecho Jordão/ Tarauacá (AC), que anunciam saltar de R$ 300,00 para R$ 400,00. 

Aproveito a oportunidade para solicitar a recuperação e manutenção, em caráter de 

urgência, da pista de pouso que encontra-se quase inutilizável devido aos muitos 

buracos. As empresas aéreas que atua no trecho acima citado chegam a transportar 

em média 400 pessoaslmês e reclamam que caso não haja contra partida do Estado 

haverá suspensão dos voos. 
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