
!   Senhor presidente,
!   Senhores veneadores e
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i   Senhoras vereadoras.
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Solicíto a constnição de Portal Tun'stico com Jardinagem nas entradas das seguintes Comunidades

da regíão de Geripaúba: Pratinha, Colônía Chjcano, São Paulo das Pedrinhas, Mam'eia e Genipauba.

0 município destaca-se pelo seu potencial turistico em toda sua região, visando desenvolver o turismo

local  e  proporcionar  maior  qualídade  de  vida  para  população  através  de  seus  lgarapés,  Praias,

;    Balneários e rios.
1

Pode-se  justificar  a  implantação  de  um  portal  em  fimção  de  uma  acentuada  melhoria  na   i

i   qualídade  do  atendimento  e  consequentemente  nas  infomações turísticas  de  cada comuridade.  A   :
iniciatíva ajuda também  o  comércio  e  a população no  geràl.  Friso  que  a atitude mostra
planejamento, organização e respeíto aos visitantes e moradores.

Assim, peço ao Poder Executivo Municípal que viabilize o encamjnhamento de tal solicitação,

i   com sentido de melhorar a qualidade de vida e o elevado alcance social  das comunidades.
'

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, aprovação do requerido.

REQUERIMENT0 N° 001/2020

Requeiro na forma .da Lei depois de cumpridas as formalidades Regimentais Deste

Poder  Legislativo.  A  Vereadora  que  este  subscreve  requer  que,  após  dado  ciência  ao  Soberano

i   Plenário,  seja encamjnhado este EXPEDIENTE  INDICATÓRIO  ao Excelentíssimo  Senhor Prefeito
1   Mmicipal  NILSON  FERREIRA  DOS  SANTOS,  para  que  o  mesmo  ciente  do  teor  de  suas   i
'

justificativas  ultime providências para A Construção de Portal Turístico com Jardinagem nas

i   entradas das seguintes Comunidades da Região de Genipaúba: Pratínha, Colônia Chicano, São   i
i   Paulo das pedrinhas, Maurícía e Geni|)auba.

Plenário "Femando Conceição da Silva",18 de Março de 2020.
'
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