AO EXMO. SENI.IOR HELTON RODRIGO PRANDO - DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAT
DE ANDRADINA, SP

APRCIVAËI4}
$al¡

tråtå?*

d¿¡s

REQUERIMENTO
idenbs

Requerente: vereadores subscr¡tores

PROCESSO

ftEAUÉRIÙI'ÈNTO

No

N.c

.(ffi/.(.(.

.5.33..,.(..1.

Requerido: Plenário
Assunto: consignação de Moção de Apoio ao Projeto de Lei ne Q82/2Q1,6, de autoria da exdeputada Célia Leão, que "Dispõe sobre a criação de Distritos Turísticos no Estado de São
Paulo, com a implantação de Projeto piloto e dá outras providências".
JUSTIFICATIVA

Considerando que os vereadores da Câmara Municipal de Andradina, na condição
de representantes eleitos pela população andradinense, têm grande interesse na viabilização
de medidas que promovam o desenvolvimento da economia local em todas as suas áreas,
incluindo o aproveitamento do potencial turístico do Município de Andradina e região;

Considerando que o Governo Municipal de Andradina, nos últimos anos, vêm
promovendo planejamento de medidas e ações para consolidar o potencial turístico local no
que for indispensável a qualificar o Município de Andradina ao título de MIT (Município de
lnteresse Turístico), cujos programas estaduais destinam recursos anuais para investimentos
em infraestrutura turística, fomento, ampliação e fortalecimento das atividades econômicas
do turismo
Considerando que tramita na Assembleia Legislativa do Estado cle São paulo o
Projeto de Lei ng 08212O16, de autoria da ex-deputada Célia Leão, que "Dispõe sobre a
criação de Distritos Turísticos no Estado de São Paulo, com a implantação de projeto piloto e
dá outras providências", prevendo medidas de promoção de desenvolvimento de atividades
turísticas nessas áreas mediante planejamento urbano especial e incentivos a investimentos
mediante incentivos tributários;

Considerando que se trata de iniciativa legislativa de grande importância para
Andradina, dada o seu potencial turístico a ser desenvolvido e explorado;
Considerando que o turismo é uma das maiores fontes geradoras de emprego e
renda no mundo.
Ante tais circunstâncias, é que os vereadores subscritores pretendem tornar oficial
o apoio deste Poder Legislativo Municipal ao Projeto de Lei 082/2016, dado o relevante
interesse público da proposta coadunando com o interesse rocar.

Do exposto, os vereadores subscritores, no uso de suas atribuições legais, vêm
com fundamento no art. 233 do Regimento lnterno, seja consignada em ata da
presente sessão ordinária uma Moção de Apoio manifestando a posição favorável deste
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Poder Legislativo e o interesse do Município de Andradina na aprovação do Projeto de Lei ne
082120L6, de autoria da ex-deputada Célia Leão, que "Dispõe sobre a criação de Distritos

Turísticos no Estado de São Paulo, com a implantação de Projeto Piloto e dá outras
providências", atualmente pronto para a pauta de votações da Assembleia Legislativa.
Requer, ainda, seja dada ciência desta proposição ao Exmo. Sr. Cauê Macris Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e ao Exmo. Sr. Governador do
Estado de São Paulo.

Sala das Sessões

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas"
adina, SP, 08 de março de 2O2t
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