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ESTADO DO PARA 
PODER LEGISLATIVO 

CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO VEREADOR ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA fILHO 

M /2O2a. 

INDICA AO PODER EXECUTIVO 

PESSOA DO 

EXCELENTISSIMO SENHOR PREF EITO, 

DARCI JOSK LERMEN, A CRIAQAO DK UM 

FUNDO EMERGENCIAL PARA AUXILIAR 

NO COMBATK AO CORONAVIRUS {COVID-

Senhor Presidente, 

A Camara Municipal de Uereadores na sua funçao de assessoria e eu, membro desta casa, no 

exercicio regular do mandato a mim conferido, com o fundamento no Art. 44, Inciso II da Lei Organica do 
Municfpio e nos Arts. 199 a 201 do Regimento Interno, INDICO ao Executivo Municipal na Pessoa do 
Excelentissimo Senhor Prefeito de Parauapebas, Darci Jose Lermen, ouvido o plenario desta augusta casa 
que crie um Fundo Emergencial de Combate ao Coronavirus (COUID-19). 

JUSTIFICATIVA 

Em virtude do atual cenario de calamidade mundial, se faz necessaria a criar;ao de um fundo de 
reserva para arrecadaçao de recursos financeiros a fim de auxiliar as populal„oes mais carentes atraves de 
diferentes estrategias, como por exemplo a compra de equipamentos, cestas basicas, kits de limpeza do lar e 
de higiene pessoal, mascaras, luvas, alcool em gel, medicamentos e demais itens necessarios ao combate da 
doenca. 

Av F 5/Ns Q 33 Late Especial Bairro Beira Rio ll. Cep. 68515-000. Parauapebas/PA 
dirlegis-cmplphotmait.com



ESTADO DO PARA
PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

A populaçao desta cidade foi diretamente atingida financeiramente em razao da necessidade do 

GABINETE DO VEREADOR ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA FILHO

distanciamento social orientado pela Organizaçao Mundial da Saude. Com isso, toda a populaçao foi 

Tal crise financeira impacta diretamente no poder aquisitivo dos cidadaos que estao encontrando 

A criaçao do Fundo Emergencial possibilitara que pessoas fisicas e/ou juridicas participem da 

atingida direta e indiretamente, principalmente trabalhadores informais. 

dificuldades para adquirir alimentos e materiais basicos para a limpeza do lar e pessoa, 

arrecadaçao em prol da populaçao do municipio, atraves de doaçoes. A aplicaçao destes recursos propiciara 

0 numero de casos confirmados no municipio so tendem a crescer, ja sendo considerada doença 

suporte financeiro para a implantaçao de medidas assecuratorias da saude publica, em razao da pandemia. 

comunitaria, portanto e imperioso que tenhamos soluçoes imediatas a disposiçao, para garantir o acesso de 

Ademais, e possivel que o Poder Executivo utilize as informaçoes dos beneficiarios do gira renda e 

todos a alimentaçao, medicamentos e demais itens de segurança e higiene necessarios. 

cadastro unico para viabilizar o atendimento das familias que necessitam dos proventos do Fundo 

Importante e necessario, tambem, que o Poder Executivo incentive os particulares atraves dos 

Emergencial. 

meios de comunicaçao impressos e produçoes audiovisuais, televisivas, radiofonicas, inclusive midias 
sociais por meio de ampla divulgaçao, a conta corrente do Fundo Emergencial do COVID-19, de modo que 

Com o objetivo de fomentar doaçoes advindas do setor privado, sugiro o fornecimento de credito 
cidas em lei 

tributario aos que comprovadamente efetuarem as doaçoes ao fundo, atraves de medid 

Parauapebas, 13 de abril de 2020. 

Elias F Almeida Filho

venham a contribuir. 

complementar. 

Uereador do PSB
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