INDICAÇÃO Nº 30/2021
AUTOR: VEREADOR JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Natan de
Paula Dias, Prefeito Municipal, com cópia ao senhor Fátimo Aparecido
Barbosa Dias, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo
e Meio Ambiente, solicitando gestões no sentido de viabilizar recursos para a
construção de MIRANTE nas proximidades da Ponte Rodoferroviária sobre
o Rio Paraná, com vistas a fomentar o turismo em nosso Município.
JUSTIFICATIVA
Um dos setores que durante anos esteve em
ascensão e que representou a esperança de mais progresso para o nosso Município
é o turismo. Muito foi feito naquela época, mais precisamente a partir dos anos 90
no sentido de fomentar o seu desenvolvimento. As administrações daqueles anos
foram as responsáveis diretas pelo início da exploração do turismo e entendo que
já é tempo de retornar os trabalhos visando resgatar o que havia sido conquistado
e buscar recursos para incrementar o setor, inclusive investir na divulgação do
potencial turístico de Aparecida do Taboado.
Dentro deste contexto, podemos citar a
construção de um Mirante nas imediações da Ponte Rodoferroviária sobre o Rio
Paraná, que será um lindo ponto de observação das belezas naturais que são
visíveis naquele local. A ponte rodoferroviária por si só já é um dos cartões de
visita de nosso Município. A existência de um mirante irá chamar ainda mais a
atenção de visitantes para aquela majestosa obra, com uma vista privilegiada para
os encantos do lugar.
Acredito que é intenção da atual
administração investir no turismo, por acreditar no potencial que este município
oferece, sendo que o setor trará divisas para nossa terra. Daí a razão de estar
encaminhando esta indicação, na certeza de teremos o respaldo necessário para o
atendimento.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 22 de fevereiro de 2021.
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