
De:  Dep. Rodrigo Moraes/ALESP
Para:  Secretaria Geral Parlamentar/ALESP@ALESP, Paulo Fernando Turci

Geremias/ALESP@ALESP

Data:  Sábado, 11 De julho De 2020 02:45 PM
Assunto:  Moção de apoio ao PL 311/2020 - Bauru

Histórico: Esta mensagem foi respondida ou encaminhada.

Prezados
 
Boa tarde
 
Solicitamos vossos bons préstimos no sentido de anexar no PL 311 de 2020 a presente Moção de Apoio
oriunda da Câmara Municipal de Bauru, em anexo.
 
Desde já agradecemos
 
Rodrigo  Moraes
Deputado Estadual
  (11) 3886-6056 / 6055

Anexos:

Moção - Bauru.pdf

https://correio.al.sp.gov.br/mail/sgp.nsf/0/undefined/$File/Moc%CC%A7a%CC%83o%20-%20Bauru.pdf?OpenElement&FileName=Mo%C3%A7%C3%A3o%20-%20Bauru.pdf
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SENHOR PRESIDENTE: 

MOÇÃO Nº 30/20 
F o I h a s Nº dois 

Imprescindível se faz apoiar o importante Projeto de Lei nº 
311/2020, de autoria do Deputado Rodrigo Augusto Moraes. 

Assim dizendo, trata-se de um Projeto que vem de 
encontro à necessidade de valorização e criação de mecanismos de ajuda aos guias 
de turismo, uma vez que o referido setor é um importante transformador da 
economia para todo o Estado de São Paulo. 

Citamos aqui a cidade de Bauru, região central do Estado, 
com entroncamento rodoferroviário. 

O município conta com atrações turísticas como o 
Zoológico, Jardim Botânico, Parque Vitória Régia, Estação Experimental de Bauru, 
também conhecida como Horto Florestal, Teatro Municipal, Museus (Histórico, 
Ferroviário Regional e da Imagem e do Som), Pinacoteca Municipal, Igreja Tenrikyo, 
Bauru Golf Club, amplo comércio central, além de dois grandes Shopping Centers e 
vários atacadistas e galerias comerciais, ampla opção de restaurantes e eventos 
atrativos à população em geral, em especial, o famoso Sanduíche Bauru. 

Sabe-se que o guia de turismo é um dos mais importantes 
elos de sua área, sendo a única profissão regulamentada. O guia tem a competência 
de "vender" a cidade aos turistas, auxiliar a comunicação, transmitir informações e 
conhecimentos sobre o destino e locais a serem frequentados, e garantir a 
segurança do turista. 

Com a aprovação do Projeto, será autorizada a 
transferência de até um salário mínimo para os profissionais autônomos que atuem 
como guia de turismo. 

Esta aprovação é de suma importância, tendo em vista 
que a maioria dos guias não possuem outra fonte de renda. Portanto, dependem 
exclusivamente das atividades do turismo e dos recursos advindos dessa atividade 
que, no momento, estão suspensas. 

Salientamos que, além da valorização do turismo e, 
consequentemente da profissão de guia, devem-se unir esforços para a preservação 
do potencial turístico no município e no Estado com a elaboração de um plano 
estratégico direcionado à retomada das respectivas atividades, permitindo, assim, a 
sobrevivência do setor. 

Assim sendo, nesta época de pandemia e isolamento 
social, fazem-se necessárias medidas que salvaguardem e valorizem os guias de 
turismo do Estado de São Paulo, que contribuem grandemente para uma atividade 
que é essencial, mas que, frente às políticas de isolamento e distanciamento social, 
estão sem operar e, consequentemente, sem renda. 
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Diante do exposto, oferecemos esta 

MOÇÃO Nº 30/20 

F o I h a s Nº três 

MOÇÃO DE APELO ao Excelentíssimo Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Cauê Macris, para 
que aprove o Projeto de Lei nº 311/2020, que autoriza o Poder Executivo a 
utilizar recursos para atenuar os efeitos da situação de calamidade decorrente 
da COVID-19 para os guias de turismo do Estado. 

Sala "Benedito Moreira Pinto", em 

29 de junho Qo 

..... 

Ricardo P. Loquete 
VEREADOR 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator(t) di presente Moção o(a) Vereador(a) 

~~~ ~ j Ç) \<l._ 
Em ·~o de '{;''ac,)_, de2020 

ALEXSSANDIJP BUSSOLA 
Presidente 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

30 deMitnho de 2020. 

MARCOS 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

30 de junho de 2020. 

ALEXSSANDRO BUSSOLA 

Presidente 

Relator 

LUIZ 9'-'ARL~ES BARBOSA 
Me Membro 
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A 
Diretora de Apoio Legislativo: 

A presente moção foi aprovada em Discussão Única, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 06 de julho de 2020. 

Encaminhar ao setor competente para que se dê ciência 

aos envolvidos, através de ofício. 

Bauru, 07 de julho de 2020. 

Ao 

Serviço de Atividades Auxiliares: 

Para as providências necessárias. Após, arquive-se. 

Bauru, 07 de julho de 2020. 

~\flnl:u~ 
RONALDO '{;'~~É SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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