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SENHOR PRESIDENTE: 

 

 Os vereadores que este subscrevem,  requerem a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais, que após ouvido o douto Plenário e, se aprovado, esta Casa: 

 

Encaminhe MOÇÃO DE APOIO em prol dos empresários que comercializam 

produtos não essenciais, representados em sua quase totalidade, conforme lista de 

adesão anexa, uma vez que após os sucessivos períodos de fechamento das lojas 

ocorridos no ano de 2020, representaram, para a maioria das empresas, uma queda 

superior a 40% no faturamento. 

Muitos empresários precisaram recorrer ao sistema financeiro em busca de 

recursos, outros se desfizeram de suas próprias economias e, desta forma, cada 

empreendedor buscou uma maneira para manter os funcionários, honrar os aluguéis, 

pagar os impostos, mesmo considerando injusta a cobrança de juros pelo atraso nos 

pagamentos, bem como a cobrança integral dos aluguéis no período em que fomos 

obrigados a fechar, tudo isso levando a um custo econômico elevadíssimo. 

Todo esse esforço demonstrou não ser suficiente para evitar o agravamento das 

contaminações. Nós como cidadões bem como vocês, autoridades e representantes de 

classes e/ou sociedade, temos que concordar que a política adotada não foi a mais 

correta, e entendemos que algumas ações para controle das contaminações devem ser 

corrigidas. As aglomerações continuaram e continuam. Mesmo com o fechamento do 

comércio chamado não essencial, a circulação de veículos e pessoas continuaram, as 

filas nos Correios, casas lotéricas e bancos continuam, bem como o uso de máscaras 

de forma inadequada ou sem elas, demonstrando que não é fechando as lojas que 

estas práticas citadas vão terminar. 

Falta uma política de conscientização das pessoas sobre necessidade de 

distanciamento social, de utilização obrigatória de máscaras de forma correta, de 
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utilização constante de álcool gel. Falta a implementação de uma fiscalização efetiva 

para evitar as aglomerações em espaços públicos, para coibir festas clandestinas, 

coibir a circulação desnecessária. 

Eles entendem a necessidade de colaborar para conter a contaminação pelo 

vírus e estamos dispostos a fazê-lo, até que todos estejam vacinados, o que exigirá de 

todos muita paciência e tempo. 

Por fim, requeremos que esta Moção de Apoio seja enviada ao Exmo Sr 

Governador do Estado EDUARDO LEITE e ao Exmo Sr Presidente da ALRS, Dep 

GABRIEL SOUZA, no sentido de que seja evitado impor maiores restrições ao 

comércio não essencial, além das medidas básicas de segurança sanitária e controle 

de entrada de clientes, sob pena de se criar uma nova pandemia, desta vez, sob o 

ponto de vista econômico, com o encerramento das atividades de muitas empresa, 

demissões de empregados, dentre outras consequências. 

 
Sala de Sessões, 05/04/2021 
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