
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Gabinete do Deputado Capitão Assumção  
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Excelentíssimo Senhor DEPUTADO ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

 

O deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO, signatário, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requer a Vossa Excelência, com base nos artigos 141, Inciso VIII e 

174 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado do Espírito Santo, a presente: 

 

 

INDICAÇÃO 

 

Ao Governo do Estado, para que venha considerar as lojas de tecidos como de 

atividade essencial, uma vez que ofertam matéria-prima para a produção de 

máscaras de proteção ao Covid-19.  

  

JUSTIFICATIVA 

 

A presente propositura tem por finalidade declarar como serviço de atividade 

essencial as lojas de tecidos, uma vez que o ramo fornece material para a 

confecção de máscaras, utilizadas como barreira na propagação do Coronavírus 

(Covid-19). 

 

Sabe-se que, como medida preventiva ao contágio do novo Coronavírus (Covid-

19), foi recomendado o uso de máscaras protetoras para aquelas pessoas que, por 

algum motivo, precisam ir às ruas. 
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Ocorre que, o comércio especializado neste ramo está sem estoque de máscaras 

para atender a população. Com isso, as máscaras de tecido são uma alternativa 

segura de acordo com as normas estabelecidas pela nota normativa do Ministério 

da Saúde, pois impedem a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz e boca 

do usuário, garantindo uma barreira física que vem auxiliando no combate à 

doença.  

 

Assim, percebe-se 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. 

 

Ante todo o exposto, esperamos contar com apoio a esta Indicação para que, por 

meio deste, venhamos a cumprir, com eficiência e eficácia, a nossa missão de bem 

servir ao povo do Espírito Santo.  

 

 

Sala das Sessões, em 22 de Maio de 2020. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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