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PROPOSIÇÃO Nº. 089/2021 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  

Considerando o cenário atual da Pandemia de Covid-19 no Brasil e as estratégias de 

enfrentamento; 

Considerando o funcionamento das Agências Bancarias e Casas Lotéricas como Atividades 

Essenciais, assim como a necessidade de se organizar as filas que se concentram em frente a esses 

estabelecimentos e instituições bancárias, para garantir a prevenção da disseminação do 

Coronavírus, enquanto os clientes aguardam atendimento, que por muitas vezes se estende por 

várias horas;  

Considerando a responsabilidade das Agências em manter todas as medidas de higiene para 

evitar o contágio dos clientes e funcionários, pois, o distanciamento recomendado pelas autoridades 

de saúde não é sempre respeitado, bem como o limite de espera pelo atendimento;  

Considerando as orientações dos especialistas da OMS, para que a troca das máscaras de 

tecido (as mais acessíveis e utilizadas atualmente) pelo indivíduo precisa ser feita a cada duas horas 

de uso, assim como a utilização do álcool gel para a higienização das mãos com frequência; 

Considerando que a população de baixa renda e pessoas em vulnerabilidade social são as que mais 

necessitam frequentar as agências e permanecer nas filas diariamente, e pela falta de condições, 

geralmente não possuem outras máscaras para realizar a troca, bem como o álcool 70% para 

higienizar as mãos;  

Considerando a necessidade de serem reforçadas as medidas de enfrentamento da Covid 19 

nas Agências Bancárias e Casas Lotéricas, quero reportar-me acerca da população mais carente de 

Abaetetuba-PA, que frequenta essas instituições financeiras diariamente.  

REQUEIRO, na forma regimental que após decisão favorável do Plenário, a Mesa Executiva 

da Casa, envie expediente às Agências Bancárias e Casas Lotéricas de Abaetetuba, solicitando a 

Distribuição Individual nas filas aos clientes, de um “Kit Covid de Proteção e Esterilização”, contendo 

uma máscara e um recipiente com álcool 70%, que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios 

de comunicação de nosso Município e a população em geral.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 14 de abril de 

2021.       

CRISTIANO SILVA LOPES 
VEREADOR – PSD 


