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REQUERIMENTO Nº 75/2021 

 

ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES  

 

REQUERIMENTO: NEUZA RIBEIRO 

 

REQUERIDO: Executivo Municipal 

 

   Pelo presente e na forma regimental REQUEIRO, 

ouvido o Douto Plenário, seja Oficiado o Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal e a quem lhe for responsável, com cópia ao Conselho 

Municipal de Turismo- COMTUR no sentido de Fornecer a esta 

AUGUSTA CASA DE LEIS informações referente ao Plano Municipal 

Estratégico focado na retomada do Turismo 

 

 

    1 - O Governo Municipal, por meio do Departamento de 

Turismo tem buscado definir um plano estratégico focado na 

retomada do setor para quando voltarmos à normalidade?  

Se a resposta for positiva, encaminhar cópia do relatório com 

as ações que se pretende adotar para retomada.  

 

2 - O Departamento de Turismo tem debatido com o Conselho 

Municipal de Turismo e trade turístico ( meios de hospedagem, 

bares e s e todas as atividades comerciais periféricas ligadas 

direta ou indiretamente a atividade turística)/ ações para 

atenuar os impactos do corona vírus no setor?  

Se a resposta for positiva enviar cópia das atas de reuniões. 

 

3 - Quais iniciativas o Governo Municipal, tem adotado para 

atenuar os impactos do corona vírus no setor de Turismo?  

 

4 - O Governo Municipal, por meio do Departamento de Turismo 

tem estudado adotar medidas de revisão de impostos, taxas e 

regulamentos relacionados ao setor? 

 

 5 - Quais iniciativas o Governo Municipal, por meio do 

Departamento de Turismo tem adotado para preservar os empregos 

e auxiliar as empresas neste momento de pandemia? 

 

 6 – Quanto a limpeza, manutenção e organização das áreas 

destinadas ao Lazer (praias: Ipanema, do Sol, de Esmeralda), 

Lago do Sol... tem estratégias traçadas para serem realizadas?  

  

7-O Governo Municipal, por meio do Departamento de Turismo está 

planejando as festividades de comemoração aos 70 anos de 

Rubineia?  

Se a resposta for positiva, enviar copia de atas de reuniões 

realizadas abordando o assunto. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_hospedagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Restaurante
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JUSTIFICATIVA  

Tais solicitações visam o conhecimento desta Augusta Casa de 

Leis, cujos vereadores têm o poder de fiscalização junto ao 

município. 

A nossa prioridade é saúde, educação e assistência social. 

Entretanto, o Poder Público precisa estar preparado e 

organizado para o futuro, buscando alternativas para o 

fortalecimento da nossa economia, com ações voltadas para 

cuidar da saúde da população e planejar uma retomada segura das 

atividades, principalmente, do setor de turismo, visando 

preservar os empregos e os empreendimentos. A elaboração de um 

Plano Estratégico é medida importante para preparar a cidade e 

adiantar ações que possam minimizar os efeitos negativos 

decorrentes da pandemia de corona vírus. Justifica-se, ainda, a 

solicitação por ser prerrogativa do Poder Legislativo 

fiscalizar os atos da Administração Pública, quanto aos 

Princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

economicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e 

atendimento ao interesse público.  

 

 

Sala das Sessões José Luiz Correia  

02 de agosto de 2021. 

 

 

 

Neuza Ribeiro  
Vereadora  

 

 

 

 

Edilson da Silva 

Vereador 

 

 

 

 

Paulo X. de Jesus 

Vereador 

 

 

 
 


