
 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL 

DE ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 3751-4435 

CNPJ: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

E-mail: camara_abaetetuba@hotmail.com 

Abaetetuba – Pará… 

                                        

                                              PROJETO DE LEI Nº. 015/2022 

INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO 

MUNICIPIO DE ABAETETUBA O DIA 

MUNICIPAL DO ENTREGADOR E 

ENTREGADORA DE DELIVERY. 

 

Art. 1º. Fica instituído o Dia Municipal do Entregador e Entregadora de Delivery  no 

Município de Abaetetuba, a ser comemorado anualmente no dia 07 do mês de maio. 

Parágrafo Único - A data comemorativa criada por esta lei é dedicada a todos os 

Entregadores de Delivery do município. 

Art. 2º. O dia Municipal do Entregador e Entregadora de Delivery de que trata a 

presente lei passa a integrar o calendário oficial do Município. 

Art. 3º. O evento a que se refere esta lei tem como objetivos: 

I – Valorizar esses trabalhadores e trabalhadoras que desenvolvem um importante 

papel sendo mediador seguro entre a saída do produto da venda até seu destino do 

recebimento em sua residência fortalecendo o empreendedorismo, praticidade e 

comodidade para população abaetetubense que adere ao serviço; 

II - Conscientizar os entregadores e entregadoras acerca da sua importância, como 

fonte da crescente economia do Município e do País no setor de vendas; 

III - sensibilizar os diversos segmentos da sociedade sobre o papel e a respectiva 

importância dos entregadores e entregadoras de delivery no desenvolvimento do 

setor; 

 Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Parágrafo Único: Caso haja despesa para desenvolver atividades nessa data, caberá 

ao Poder Executivo buscar parcerias por meio das Secretarias de Administração, 

Saúde, Assistência Social, Educação e Cultura e Departamento Municipal de Trânsito, 

mobilizando o setor empresarial, associação Comercial, realizando cursos, palestras e 

outros afins, haja vista, a atividade de entregadores e entregadoras são exercidas e 

desenvolvidas através do setor empresarial. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: MARIO FERREIRA FONSECA, em 23 

de março de 2022. 

 
 
 

Vagner Sena 
Vereador – PDT 
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JUSTIFICATIVA 

No ano de 1980: o Delivery vira moda no Brasil 

            Registros da revista Veja São Paulo indicam que a década de 80 foi um 
marco para o Delivery no país.A pizza ganhou destaque na capital paulista. 
Seus entregadores utilizavam bicicletas, ou mobilete. O preço era em média de 
50 cruzados e os pedidos eram feitos somente por telefone, os famosos ‘disk 
pizza’. Naquela época, São Paulo contava com aproximadamente 200 
empreendimentos que apostavam nesse modelo. Hoje há mais de 4500 
pizzarias que sustentam a famosa tradição paulistana de pedir uma pizza para 
o jantar, assim se entendendo aos demais capitais do país, sendo oferecidos 
outros produtos de outros seguimentos a serem entregues para maior 
comodidade da população. 
            Apesar dessa longa caminhada, a prática diária do Delivery só se 
consolidou na maioria dos países recentemente e está cada vez mais acessível 
graças à tecnologia, bem como nos dias passados, durante o isolamento 
social, que  durou mais de um ano, devido à pandemia da covid-19, os serviços 
de entrega se tornaram essenciais para manter o funcionamento de comércios 
e estabelecimentos. Além de ser também uma alternativa econômica para 
muitos brasileiros, a pandemia veio dar um destaque maior aos entregadores, 
eles passaram a ser mais necessários. Entretanto, os responsáveis pelo 
serviço de delivery, embora prioritários e essenciais no período pandêmico, não 
tiveram a mesma prioridade quando os Estados e Municípios deram início à 
campanha de vacinação contra o Covid-19, ficaram atrás  de ser prioridade na 
fila de imunização, onde, quando, o estado se isolou, alguns para não se 
infectarem e outros para não propagarem o vírus na sociedade, uma das 
poucas profissões que não suspenderam as atividades foram a dos 
entregadores. Portanto, esta é uma das atividades de muita importância, social 
e econômica, o entregador desempenha papel indispensável enquanto 
profissional. 
            Por tais motivos, existem campanhas nacionais para que seja instituído 

o Dia Nacional do Entregador, porém em vários municípios brasileiros a data já 

é instituída em seu calendário oficial.  

              Objetivando valorizar esses profissionais tão importantes para o 

município de Abaetetuba e atendendo à sugestão da população, propomos o 

dia 07 do mês de maio (dia do primeiro lockdown no Estado do Pará-ano2020) 

para comemorarmos o Dia Municipal do Entregador e Entregadora de Delivery, 

onde esses personagens foram e são de grande relevância em prestação de 

serviços, que fomentam o setor empresarial, bem como somam na promoção  

do bem estar da nossa população, dos quais solicitam e aderem os  serviços 

de tais cidadãos.  A instituição desta data é uma maneira de reconhecermos o 

valor desses e trabalhadores e trabalhadoras. 

 

Vagner Sena 
Vereador – PDT  


