CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
REQUERIMENTO N°201 /2017.

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na forma
regimental Requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, Luiz Barbosa de Deus, analisar a possibilidade da Construção do Tourist Point,
nas proximidades da Ponte Metálica Dom Pedro II, com o objetivo de oferecer atendimento
especializado e exclusivo aos turistas que chegam para visitar o município ou que utilizam
aquela BR-11° como rota para outras localidades.
Justificativa
A Ponte Dom Pedro II é o primeiro ponto turístico que ê visualizado e visitando em nosso
município, por aqueles que utilizam a BR-110 com destino aos Estados de Alagoas,
Pernambuco, Piauí, Paraíba, entre outros.
,
Nesse sentido, a proposta é recepcionar e atrair os turistas para visitar a cidade, em
parceria com as organizações do setor hoteleiro e áreas afins, realizar a panfletagem de
informações dos atrativos turísticos diversos e outras atividades.

Sala das Sessões, em 05 de Junho de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N0 900 /2017.

A Vereadora que o presente subscreve depois de ouvido o Plenário vem na forma
regimental Requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, Luiz Barbosa de Deus, solicitando estudos de viabilidade para a cobertura da área
que circunda os boxes do Pop Shopping, bem como a reforma e readequação dos banheiros
com vistas ao uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Justificativa:
A solicitação em tela visa atender a demanda dos empresários e clientes que utilizam aquele
espaço para suas negociações.

Sala das Sessões, em 05 de junho de 2017.
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