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PROPOSIÇÃO Nº.059/2021
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,
CONSIDERANDO os diversos efeitos desta pandemia de COVID-19;
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal veda as Atividades Não Essenciais e essas se
encontram restritas de funcionamento, visando conter a transmissão do Coronavírus, porém,
causando a recessão da economia, a qual atinge diretamente os empresários e funcionários dos
estabelecimentos das atividades Não Essenciais;
CONSIDERANDO que os trabalhadores de Atividades Não Essenciais precisam sustentar
suas famílias, pagar aluguéis, pagamentos de funcionários e demais gastos recorrentes, dentre eles
o Alvará de funcionamento;
CONSIDERANDO que o alvará de funcionamento é um documento obrigatório para o
funcionamento de quaisquer estabelecimentos de quaisquer naturezas, que pertençam a qualquer
pessoa física ou jurídica;
CONSIDERANDO os efeitos negativos na economia de Abaetetuba por conta da Pandemia,
reporto-me acerca dos lojistas, comerciantes, autônomos, dentre outros empreendedores de
atividades Não Essenciais (que utilizam espaço físico cadastrado) e empresas em geral que
precisam de um mínimo de incentivo, do poder público municipal para minimizar os prejuízos
causados pela suspensão do funcionamento de seus empreendimentos devido aos decretos
municipais;
REQUEIRO, na forma regimental que após decisão favorável do Plenário, a Mesa Executiva
da Casa, envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Carvalho, Prefeita Municipal de
Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, a possibilidade de
concessão de descontos nos Alvarás de Funcionamento dos estabelecimentos de atividades Não
Essenciais de Abaetetuba em tempos de Pandemia, Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos
meios de comunicação de nosso Município a fim de informar a população em geral.
Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 29 de março de
2021.
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