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Moção Nº 285/2020 

 

 

 

Autoria: Vereadora Maria Giovana 

 

 

Assunto: “Moção de Apelo à Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP, 

para aprovação do Projeto de Lei 311/2020 

que “Autoriza o Poder Executivo a utilizar 

recursos para atenuar os efeitos da situação 

de calamidade decorrentes da Covid-19, para 

os Guias de Turismo do Estado”. 

 

  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores,  

 

Apresentamos nosso apelo para aprovação do Projeto de Lei 311/2020, que “Autoriza 

o Poder Executivo a utilizar recursos para atenuar os efeitos da situação de calamidade 

decorrentes da Covid-19 para os guias de turismo do Estado”, ou seja, trata-se de um projeto 

que vem de encontro à necessidade de valorização e criação de mecanismos de ajuda aos 

guias de turismo. 

 

Sabe-se que o Guia de Turismo é um dos mais importantes elos do turismo, bem como 

a única profissão regulamentada. Ele tem a competência de “vender” a cidade aos turistas, 

auxiliar a comunicação, transmitir informações e conhecimentos da cidade e locais e a 

garantir a segurança do turista. 
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 Sendo o PL 311/2020 aprovado, será autorizada a transferência de até 1 (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 de turismo não possuem outra 

fonte de renda, portanto, dependem exclusivamente das atividades do turismo e dos recursos 

advindos dessa atividade, que no momento, estão suspensas. 

 

 Ressalto que, além da valorização do turismo e, conseqüentemente da profissão de 

guia de turismo deve-se unir esforços para a preservação do potencial turístico no município e 

Estado e a elaboração de um plano estratégico direcionado à retomada das respectivas 

atividades, permitindo assim a sobrevivência do setor. 

 

Posto isto, nesta época de isolamento social e pandemia, se fazem necessárias medidas 

que salvaguardem e valorizem os profissionais guias de turismo do Estado de São Paulo, que 

contribuem grandemente para uma atividade que é essencial, mas que, com o decreto de 

isolamento social, estão sem atividade e consequentemente, sem renda. 

 

     Ante o exposto, ouvido o Plenário e atendidas às formalidades regimentais, 

REQUEREMOS que fique constando da ata desta Sessão Legislativa MOÇÃO DE APELO 

que seja encaminhada ao Exmo. Senhor Cauê Macris, Presidente da Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo – ALESP, na Avenida Pedro Alvares Cabral, 2020, CEP 040907-900.  

 

É a Moção. 

 

Plenário Dr. Antônio Lobo, 22 de junho de 2020. 

 

 

 

Maria Giovana Fortunato                                                                                                           

Vereadora PDT                                                                                                                                                                    
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