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Sr. Presidente, 

Srs. Vereadores: 

CONSIDERANDO que, com a pandemia do COVID-19 em curso, a 

ocorrência de surtos epidêmicos e catástrofes naturais tem sido uma triste realidade em nosso 

planeta. Atualmente, países de todo mundo vivem sob o pânico, por conta do avanço do 

coronavírus, microrganismo responsável por causar uma doença infectocontagiosa que 

acomete o sistema respiratório da vítima, podendo levá-la à morte; 

CONSIDERANDO que, em decorrência do contágio de tal doença se dar de 

forma muito fácil e rápida, diversos Estados do país têm utilizado o isolamento total social, 

consubstanciado na permanência dos cidadãos em suas casas, bem como o fechamento da 

maioria dos órgãos públicos, comércio e serviços em geral, mantendo-se apenas atividades 

consideradas essenciais ao ser humano, entre as quais não estão contempladas as atividades 

realizadas pelos estabelecimentos especificados neste projeto; 

CONSIDERANDO que, a presente proposição visa resguardar direitos 

garantidos constitucionalmente, como o direito ao lazer, a saúde, a alimentação e ao trabalho, 

nos termos do artigo 6º da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, para o exercício destes direitos é indispensável o 

reconhecimento, como essenciais, das atividades desenvolvidas pelo comércio varejista, 

bares e restaurantes, salões de beleza, cabeleireiros, barbearias e manicures, shoppings e 

praças de alimentação, escritórios e empresas no segmento da advocacia, contábil, 

imobiliário, corretagem de seguro, empresas de tecnologia e Poder Legislativo; 

CONSIDERANDO que, diante do exposto, apresentamos à apreciação do 

Egrégio Plenário, o projeto de lei que adiante é visto, contando com o apoio dos ilustres 

parlamentares para a aprovação do presente projeto. 
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(Reconhece como essenciais para a população 

de Mesópolis as atividades especificadas e dá 

outras providências.) 

Art. 1º - O Município de Mesópolis reconhece como essenciais para a população as 

seguintes atividades: 

| - comércio varejista; 

Il - bares e restaurantes; 

III - salões de beleza, cabeleireiros, barbearias e manicures; 

IV - shoppings e praças de alimentação; 

V - escritórios e empresas no segmento da advocacia, contábil, imobiliário; corretagem 

de seguro e empresas de tecnologia; 

VI - Poder Legislativo; 

VII — Atividades religiosas, igrejas, templos e outros; 

Parágrafo único. Havendo a autorização para a abertura dos estabelecimentos 

constantes do caput, imprescindível se faz a adoção das medidas de biossegurança 

recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, as quais estarão contidas no 

Decreto expedido pelo Poder Executivo competente. “ 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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