ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 001/2017
Autor: Francisco dos Santos Júnior
Assunto: Manifesta votos de aplausos e congratulações ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito João Francisco Batista de Albuquerque e ao Ilustríssimo Senhor
Secretário de Cultura e Turismo Romeu Lemos, pela criação e lançamento do
primeiro Mapa Turístico em nosso Município.

Sr. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário
discutido e aprovado, que Vossa Excelência se digne em enviar através desta
Casa Legislativa MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito João Francisco Batista de Albuquerque e ao
Ilustríssimo Senhor Secretário de Cultura e Turismo Romeu Lemos, pela criação e
lançamento do primeiro Mapa Turístico em nosso Município

JUSTIFICAÇÃO:
A presente homenagem é fruto do reconhecimento desta Egrégia Casa
Legislativa, em valorizar todo empenho de V. Ex.ª, pela brilhante iniciativa de
criar este Mapa Turístico, em parceria com os empresários locais, visando
potencializar a geração de divisas, movimentar a economia formal e promover o
destino. Este Mapa é de suma importância para a promoção e desenvolvimento
do turismo em nosso Município.
Sabemos da necessidade em divulgar o nosso potencial turístico, e a
criação deste Mapa Turístico, será um canal para orientar e divulgar nossos
atrativos, permitindo desta forma, que o turista saiba a melhor forma de
circulação, acesso aos atrativos turísticos, telefones úteis, bem como o
deslocamento pelos recantos da cidade.
É, pois, mais do que justo o nosso agradecimento, ao nosso Ex.º Prefeito e
ao Ilm.º Secretário de Turismo, por esta brilhante iniciativa, que tem como
objetivo potencializar a geração de divisas, movimentar a economia formal e
promover o destino, demonstrando sensibilidade, e senso de justiça.
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Expressamos desta forma, a nossa homenagem ao Prefeito Municipal e ao
Secretário de Turismo, ressaltando e reconhecendo a importância do trabalho por
eles executado na busca do desenvolvimento do turismo sustentável em nosso
Município.
Parabéns por todo empenho e dedicação no profícuo desempenho de suas
funções.
Espero contar com a compreensão dos nobres Edis desta Casa e da
sensibilidade do Sr. Presidente.
Sala das Sessões em 06 de Fevereiro de 2017

FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR
Vereador
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