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GABINETE DO VEREADOR PAULO GASOLINA -PSDB

REQUERIMENTO N°.   r700   /2o2o.
Senhor Presidente,
Senhora e Senhores Vereadores

Solicitando    Reunião    ddítteT
donos de quiosques e barrac

d.3Santarérii

s- C`oõm

de Santarém, juntamente com a Secretária
de Turismo.

0  Membro  deste  Poder,  signatário  do  presente,   após  ouvido  o  Douto  Plenário  e
cumpridas as formalidades regimentais REQUER que, seja encaminhado ao Secretário
lvlunicipal de Turismo de Santarém -Sr. Diego Pinho, e aos donos de quiosques e
barracas das praias de Santarém, para que seja feita uma Reunião de Trabalho (dia e
horário  a   ser  definidos),   obedecendo   ao   protocolo  de   saúde   para   prevenção   ao
Coronavírus, com o objetivo de _pianojar a retomada do turismo na nossapgjêg.

JUSTIFICATIVA

Senhora  e  Senhores  Vereadores,  com  o  isolamento  social  e  os  principais  atrativos
fechados, a área do turismo sofre o impacto da crise. Mas apesar dos estragos causados
pela  pandemia da  Covid-19,  o turismo  santareno deve fazer planos  para  reconquistar
visitantes, assim como diversas cidades do Brasil já estão fazendo.
Com a proximidade do período de temporada de praias em Santarém e a flexibilização
da quarentena, devemos discutiu as dificuldades enfrentadas pelos donos de quiosques
e  barracas  que  estão  com  as  atividades  suspensas,  sem  expectativa  de  retorno,  e
elaborar um plano para a retomada das atividades turísticas.
Para que, deste modo possamos encontrar alternativas viáveis para superar com menos
impactos os efeitos causados  pela  pandemia,  nos  reinventando e fazendo com  que a
economia seja retomada sem nos descuidarmos da saúde.
Em viriude disto, peço o apoio dos llustres Pares desta Casa de Leis, para que a presente
matéria em tela seja aprovada.

Que desta decisão seja dado conhecimento a associação de barraqueiros das praias de
Alter do Chão, Ponta de Pedras, Pajuçara e dentre outras praias de Santarém.

Sala das Sessões,
2020.

Plenário
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