
Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Rua Hermógenes Freire Costa, 179 - Centro

Telefone: (22) 2621-1525 - E-mail: secretaria@cmspa.rj.gov.br 

REQUERIMENTO Nº 0081/2022 

Ao Exmo(a) Sr(a) Presidente(a) da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

REQUER, SEJA CONSIGNADA "MOÇÃO DE APLAUSOS" 

À ILUSTRÍSSIMA SENHORA ANDREA CANUTOS 

TINOCO, PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS À 

CIDADE DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. 

O Vereador subscrito, com assento na Bancada do SOLIDARIEDADE, depois de 

cumprida as formalidades de praxe, REQUER, seja consignada "MOÇÃO DE 

APLAUSOS" à Ilustríssima Senhora ANDREA CANUTOS TINOCO, pelos relevantes 

serviços prestados à cidade de São Pedro da Aldeia.

JUSTIFICATIVA

Atual secretária de turismo, Andrea Canutos Tinoco, possui vasta experiência em 

gestão pública, tendo atuado em ao longo dos últimos 20 anos em nossa região. 

Empreendedora do setor turístico, alia o conhecimento das necessidades do trade ao das 

estratégias possíveis de serem implementadas pelo setor público. Assumindo a pasta em 

período pandêmico, cuidou de ouvir os empresários que movimentam a economia do 

turismo em nossa cidade, unindo o trade turístico para enfrentar com êxito a retomada 

das atividades, garantindo o crescimento de forma ordenada, contando com o apoio do 

Estado e divulgando os serviços e atrativos da cidade por todo o país. Dentre as ações 

implementadas, capacitações para os artesãos e ordenamento e sinalização da Casa do 

Artesão; criação de Programa de Capacitação em Qualidade no Atendimento ao Turista. 

Atraiu para o Município eventos para incremento do setor, como o projeto Verão Tô no 

Rio; reativou o Conselho Municipal de Turismo, hoje reconhecido e certificado pelo 

Ministério do Turismo, apoiou a realização de eventos que atraíram milhares de 

turistas, como o Encontro Nacional de Motociclistas, além de levar o município a 

participar com êxito de fóruns e salões de Turismo, sempre acompanhada dos artesãos 

locais e diversos empresários do setor, que hoje se sentem contemplados com as ações e 

a atenção do poder público. Pelas razões expostas, faz -se justa a homenagem através de 

MOÇÃO DE APLAUSOS.

Sala das Sessões, em 06 de Setembro de 2022.

Em São Pedro da Aldeia, 06 de Setembro de 

2022

DENILSON DE SOUZA GUIMARÃES

Vereador(a) - Autor(a)
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