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Estabelece as lojas de tecidos como de

atividade essencial, vez que ofertam matéria

prima para a produção de máscaras de

proteção ao COVID-L9.

Art. le Esta Lei estabelece as lojas de tecidos como de atividade essencial em todo Estado do

Amazonas, sendo vedada a determinação de fechamento total de tais locais, enquanto

vigentes os efeitos do Estado de Emergência e Calamidade Pública decorrente da pandemia

do coronavírus (COVI D-19).

Art. 2e O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber.

Art.3e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM

Manaus, 18 de abril de 2020.

JOÃO LUrZ

Deputado Estadual - REPUBLICAN0S
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JUSTIFlCATIVA

Levando em consideração o disposto no DECRETO N.e 42.185, DE 14 DE ABRIL DE 2020, que

PRORROGA a suspensão das atividades elencadas no artigo l-.s do Decreto n.e 42.145, de

31 de março de 2020, e dá outras providências.

A presente propositura tem por finalidade declarar como serviço de atividade essencial as

lojas de tecidos, vez que o ramo fornece material para a confecção de máscaras, utilizadas

como barreira na propagação do coronavírus - COVID-19

Como medida preventiva ao contágio do novo coronavírus, causador da Covid-L9, foi

recomendado o uso de máscaras protetoras para aquelas pessoas que, por algum motivo,

precisam ir às ruas. A medida foi adotada diante do aumento do número de casos

confirmados na capital do Amazonas e do aumento da mortalidade, o que se estende a todo

o Estado diante da situação alarmante a qual estamos vivendo,

Sabe-se que o comércio do Estado especializado neste ramo está sem estoque de máscaras

para atender a população, e as máscaras de tecido são uma alternativa segura de acordo

com as normas estabelecidas pela nota normativa do Ministério da Saúde- M.S.

Pois, as máscaras caseiras, de acordo com o MS, impedem a disseminação de gotículas

expelidas pelo nariz e boca do usuário, garantindo uma barreira física gue vem auxiliando no

combate à doença.

Percebe-se, portanto, a importância de ser considerado atividade essencial o funcionamento

das lojas de tecidos para atender a demanda que poderá conter a propagação da doença

que vem ceifando tantas vidas em nosso Estado.

Assim, o presente Projeto de Leivisa garantir à população o acesso à proteção
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Desta forma, pela relevância do tema para a sociedade e da necessidade

imperiosa ante as calamidades públicas que acometem no Estado do Amazonas, conto com

o apoio dos nobres pares para a aprovação desta propositura,

PIENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA TEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM

Manaus, 18 de abril de 2020.

JOÃO LUrZ

Deputado Estadual - REPUBLICANOS
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