
03/03/2022 15:37 SEI/CMPA - 0335169 - Minuta de PR (Projeto de Resolução)

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=363001&inf… 1/2

 

  

 

MINUTA DE PROJETO DE RESOLUÇÃO

Senhor Presidente,

Este Vereador requer a Vossa Excelência, que seja concedido o Diploma Honra ao Mérito a Associação
Federativa de Executivas de Empresas de Turísticas -  AFEET.

 

Exposição de motivos

A Associação Federativa de Executivas de Empresas Turísticas -  AFEET foi criada em outubro de 1980, na
Cidade do México, por um grupo de mulheres executivas de turismo, em cargo gerencial ou de decisão, que
se destacassem não só no turismo como também em empresas, que de uma forma ou de outra, estivessem
ligadas à indústria turística. AFEET BRASIL- é criada no Dia Mundial do Turismo, em 27 de setembro de
1983, e em 05 de agosto de 1992 é fundada a AFEET –RS Porto Alegre.

Desde a sua fundação o grupo de mulheres que fazem parte da Associação Federativa de Executivas de
Empresas Turísticas -  AFEET desenvolvem um trabalho de extrema importância no Município e tem um
papel de destaque na sociedade de porto alegrense com a realização de campanha e ações sociais tais como
Campanha Contra a Exploração comercial e sexual infantil e de adolescentes no Turismo, Valorização dos
Agentes de Viagens, Prevenção ao Suicídio e Drogas, Ações sociais e ambientais entre outras.

 

Minuta de Projeto de Resolução

Art. 1° Fica concedido o Diploma Honra ao Mérito a Associação Federativa de Executivas de Empresas
Turísticas -  AFEET.

Art. 2° Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Bastos D'avila, Vereador(a), em
31/01/2022, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0335169 e o código CRC 4D7B2CD4.

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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