
ESTADO DA BAHIA
Câmara unicipa/ de Santa Cruz Cabrá/ia

INDICAÇÃO N° 121/2017

o Vereador ROMALI RODRIGUES DA SILVA PAIRANA, subscritor do presente, no
uso de suas atribuições legais, depois de ouvindo o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, a nécessidade da CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM
SECRETARI~ DE TURIS11MODA BAHIA E MINISTÉRIO DO TURISMO PARA
CONSTRUÇAO DE UM~ PRAÇA EM COROA VERMELHA (MARCO DO
DESCOBRIMENTO DO B~ASIL) NA FOZ DO RIO MUTARI, E A REVITALIZAÇÃO
D~ PRAÇA DO CRUZEIRO E SEU ENTORNO, na sede deste município, conforme
justificativa. I

JUSTIFICATIV~

Considerando que as localidades supracitadas fazem parte da História do nosso
município, estado e país, sendo inclusive na Praça do Cruzeiro o local da celebração
da primeira missa, em 26 ~e Abril de 1500 e a Foz do Rio Mutari, local da Criação do
povoado de Santa Cruz, el celebração da Segunda Missa (Missa de Posse), em 10 de
Maio de 1500, ambos, locais históricos do descobrimento do Brasil e de absoluta
relevância turística. I

Considerando que nossa $anta Cruz Cabrália necessita de apoio de todas as esferas
governamentais, por sua I relevância histórica como local oficial onde aconteceu o
Descobrimento do Brasil, 1erra Mater da nossa nação, presente nos relatos históricos

Devemos e precisamos c~idar, preservar e ampliar esse cuidado da nossa identidade
histórica. Esses locais estão entre os principais atrativos do turismo da Costa do
Descobrimento e feliZmenjte estão em nossa cidade. Entendemos que a revitalização
dessas áreas e a criação do Marco Histórico na Foz do Rio Mutari poderá atrair um
fluxo ainda maior de turis as para nosso município, aumentando a geração de renda
proveniente da atividade I turística e preservando consequentemente os relatos do
descobrimento e amPliand10o conhecimento de quem nos visita

Convicto do apoio dos colegas na devida aprovação, conto com o
Executivo Municipal na rápida execução.

I

ria das Sessões, 30 de Março de 2017

Romali ~irana

Vereador
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