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MOÇÃO Nº 29/2020

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Campos Novos

Os Vereadores que a presente subscrevem, componentes do Poder Legislativo, com assento
nesta Casa, membros titulares da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, no uso das
prerrogativas legais que lhe são atribuídas e amparados no artigo 137 e 138  do  Regimento
Interno, e após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado ao Governador do Estado de Santa
Catarina e aos Deputados Estaduais a seguinte...

"MOÇÃO  DE  APOIO"

O Poder Legislativo Municipal de Campos Novos, vem por meio de seus representantes
legais, manifestar integral e irrestrito apoio à...

"NORMATIZAÇÃO DOS PARQUES TERMAIS  OU AQUÁTICOS 
NO ESTADO DE SANTA CATARINA"

Considerando o que trata as Portarias da Pandemia do Coronavírus (COVID- 19) no
Município de Campos Novos, afim de que tais atividades sejam retomadas, mesmo que sejam de
forma reduzida e com as medias preventivas que a saúde preconiza, assim como ocorreram com as
atividades de bares, restaurantes, academias, igrejas, dentre outras.

Considerando que os Parques Termais ou Aquáticos trazem fonte de renda para os
municípios, movimentam as pousadas, casas de aluguel e hospedagens, lojas e comércio local,
passeios turísticos, dentre outras atividades, como empregos, serviços e consequentemente, agrega
na economia dos municípios de nosso Estado.

Considerando também que em nosso município existe o Parque Termal "Termas Leonense"
do Distrito da Barra do Leão, e que é de suma importância a volta às atividades do mesmo, pois já
está fechado há quase 7 meses, deixando de gerar economia para o nosso Município.

Diante do exposto, certos de poder contar com o apoio do nosso Governador e dos
Deputados Estaduais, desde já agradecemos sua compreensão.  

Sala das Sessões, em 01/09/2020.

Maurílio Castro Campagnoni      
Presidente da Mesa        
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Continuação moção nº 29/2020.....
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