
                                                                                                                      
                                                                                                                           

Divinópolis, 04 de junho de 2020

À Excelentíssima Senhora Flávia D’Alessandro 

1) Solicitação de ações de fiscalização de comércio ambulante irregular.

A  Câmara  de  Dirigentes  Lojistas  de  Divinópolis/MG,  associação  sem  fins
lucrativos, com o objetivo de prestar relevantes serviços a seus associados e a
toda  a  sociedade  divinopolitana  solicita  de  Vossa  Excelência  ATENÇÃO  E
ADOÇÃO DE MEDIDAS URGENTES quanto ao que se segue.

A  CDL  de  Divinópolis/MG  é  uma  associação  representativa  de  quase  mil
comerciantes que exercem legalmente suas atividades; São responsáveis por
gerar  empregos para uma parcela expressiva  da população e também, por
gerar enorme receita tributária tanto para o Município, quanto para o Estado de
Minas Gerais e para a União.

As restrições de funcionamento decorrentes da pandemia do COVID 19 tiveram
efeitos  drásticos  para  estes  comerciantes,  que  desde  a  edição  do  Decreto
13.771/2020 vem trabalhando no sistema de revezamento de dias de abertura,
sujeitos ainda a intensa fiscalização dos órgãos municipais.

Além  de  lidar  com  as  restrições  de  funcionamento,  a  queda  drástica  de
faturamento, problemas para pagamento de fornecedores, aluguéis e mão de
obra,  os  empreendedores  locais  estão  diante  da  concorrência  desleal  dos
ambulantes (toureiros) que, desde meados de abril de 2020, vem ocupando de
forma irregular as calçadas das principais vias municipais (Rua Goiás, Avenida
Primeiro  de  Junho  dentro  outras),  trabalhando  livremente,  sem  adoção  de
medidas sanitárias e sem respeitar as restrições de operação impostas pelo já
mencionado Decreto.
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A Constituição Federal  de 1988 prevê a livre concorrência como garantia a
todos que desejam empreender; A CDL de Divinópolis/MG além de defensora
da livre concorrência, é defensora de ações do poder público que contribuam
para  a  livre  concorrência,  geração  de  emprego,  geração  de  renda  e
recolhimento de tributos; Defende ainda que todo e qualquer comércio adote as
medidas sanitárias constantes da legislação.

Pelo exposto, solicita a Vossa Excelência que adote medidas no sentido de
intensificar a fiscalização no centro da cidade para coibir a atividade ilegal de
ambulantes,  para  preservação  da  saúde  coletiva  e  também  para  que  seja
preservada a livre e justa concorrência.

A CDL Divinópolis agradece. Certos de pronta resposta.

Atenciosamente,

Luiz Angelo Coutinho Gonçalves
Presidente
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