PROPOSIÇÃO Nº 031/2021

Cruzeiro do Sul, 09 de março de 2021.

Os (as) Vereadores (as) abaixo subscritos vêm submeter à apreciação dos colegas
Edis desta Câmara de Vereadores a seguinte:

PROPOSIÇÃO

Requerem que seja autorizado o funcionamento do comércio não essencial para que
possam retomar suas atividades com todos os protocolos de segurança e as demais que lhe
forem determinadas.
As empresas são entidades com personalidade jurídica que comercializam produtos ou
prestam serviços, sendo essenciais para a população em qualquer região.
Isso se deve não apenas pela importância de sua atividade, mas também pela ampla
geração de empregos, visto que uma grande parcela da sociedade é empregada justamente do
comércio.
Ocorre que como forma de conter a disseminação do novo Coronavírus (covid-19),
que atingiu o patamar de pandemia mundial, o Governo Estadual anunciou que todas as
regiões serão mantidas em bandeira preta e sem cogestão regional até o 21/03/2021, sendo
que adotaram medidas preventivas que incluíram o fechamento de comércios.
Mas a suspensão dessas atividades por período prolongado pode gerar efeitos muito
negativos, que incluem a perda de empregos e comprometimento das finanças dos
proprietários, que podem nessa empresa ter sua única fonte de sustento.
Nesse caso, é possível tentar sensibilizar e buscar uma mudança de posição das
autoridades quanto ao funcionamento destes estabelecimentos com a adoção de medidas
preventivas para resguardar a saúde dos clientes e colaboradores.
Neste sentido, vimos por meio deste propor a Administração Municipal que após o
retorno da cogestão, viabilize o retorno das atividades não essenciais em nosso município,
tendo em vista que o fechamento do comércio não diminuiu a circulação de pessoas nas ruas
da nossa cidade.
Certos de contarmos com vossa compreensão e apoio em prol do comércio, prestadores
de serviço e de todos os colaboradores que estão com seus empregos em risco.
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