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A Sua Excelência o Senhor Presidente daAssembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Cauê Macros

Palácio 9 de Julho
Av. Pedro Alvares Cabras, 201
São Paulo-SP
04094-050

Assunto: Encaminhamento de moção

Excelentíssimo Senhor Presidente

Encaminho cópia de inteiro teor da Moção n' 127/2020, de autoria do
vereador Permínio Monteiro, devidamente aprovado(a) na 187' Reunião Extraordinária
de 2020 da Câmara Municipal de Camptnas-

Atenciosamente,

t
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Marcos Bernardelli
Presidente
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Do(a) Sr(a). Perminio Monteiro

Apeia o prometo de Lei n' 311/2020 da
Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, 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 de São Pauta.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Campinas
Marcos Bernardelli,

Nos termos do art. ].39 do Regimento Interno, apresento a Vossa Excelência
esta moção para submissão ao Plenário e encaminhamento, se aprovada, para o
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macros, bem
como para os autores do prometo, os deputados Rodrigo Morais e Leci Brandão.

Com muita honra. venho apoiar o prometo de lei n' 311/2020 proposto na
Assembleia Legislativa do Estado de São Pauta. pelos deputados Rodrigo Morais e
Leci Brandão, 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 de São Pauta.

Atualmente. o Estado de São Paulo conta com aproximadamente 2.500 (dois
mil e quinhentos) profissionais atuando como Guias de Turismo. Com o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19. e o decorrente isolamento
social necessário para reverter o quadro de transmissão. uma das áreas mais
afetadas foi a de turismo.

A maioria destes profissionais atua exclusivamente como Guias, não obtendo
renda por outro ofício. A maioria destes mesmos profissionais. não foram
contemplados com o benefício advinda do crédito do Governo Federal. ficando a
mercê de qualquer apoio estatal.
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Como consequência de todo esse quadro problemático, essas pessoas estão
sem condições financeiras para garantir seu sustento e de sua família. pois
impossibilitados de exercerem seu trabalho, o qual não tem previsão para retorno.

Diante desse quadro faz-se necessário apoio do Governo do Estado para a
concessão de benefício à estes profissionais. até o fim do enfrentamento desta

pandemia. como forma de garantir condições mínimas de dignidade para estas
pessoas.

Sala de Reuniões. 03 de julho de 2020

Perminio Monteiro
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