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Sabemos que os mais afetados pela crise gerada pela pandemia do Covid-19 são as
populações mais vulneráveis.

Os Vendedores ambulantes fazem parte dessa população mais afetada e necessitam
medidas do poder público para garantir  a sobrevivência de suas famílias e a retomada ao
trabalho.

Considerando e acompanhando de perto todo o sofrimento desses trabalhadores A
União Nacional de Trabalhadores/as Camelôs, Ambulantes e Feirantes do Brasil  - UNICAB
vem  buscando  meios  para  solucionar,  ou  pelo  menos  amenizar  as  dificuldades  dos
trabalhadores do comércio informal.

Justamente nessa busca por solução se percebeu que uma das soluções possíveis em
curto  prazo  no  Brás  seria  através  de  Regularização  de  novo  espaço  de  trabalho  para
vendedores ambulantes.

Desse modo, apresenta essa proposta para a região do Brás, zona de interesse em
que existe um intenso e importante do comércio de rua da cidade de São Paulo, existe um
logradouro denominado de Rua Almeida Lima inicia no número 3 e termina no número 513,
muito bem localizada pois está próxima aos pontos de comércios já consolidado na região
entre a Rua Cavalheiro e a Rua Uruguaiana e que poderia ser utilizada para a geração de
trabalho e renda.

A UNICAB tem boas relações no local,  em razão disso se propõe a organizar uma
associação de vendedores ambulantes para a organização do trabalho dentro de um código de
conduta que promova um ambiente seguro para o bom funcionamento do comercio,  assim
como para os consumidores no local.

A  prefeitura  e  a  associação  conjuntamente  se  encarregariam  de  construir  a
infraestrutura de banheiro e depósito, determinar os horários de funcionamento e o código de
conduta de utilização do espaço público, de modo que os custos para os cofres públicos serão
bem baixos.

Esse projeto sendo aprovado beneficiaria varias famílias, e geraria postos de trabalhos
contando com vendedores  ambulante,  auxiliares,  carregadores,  trabalhadores  e  depósito  e
funcionários de limpeza.

Ademais, como podemos depreender das imagens em anexo, devemos considerar que
a  Rua  Almeida  Lima  está  abandonada  e  degradada,  todavia,  será  revitalizada  ao  se
transformar em um espaço vivo de geração de renda, fluxo econômico e bem estar para a
cidade.

Isto posto, venho pedir aos Nobres vereadores que apoiem e aprovem esse Projeto de
Lei que trata-se de uma importante iniciativa para promover empregos e geração de rendas, o
qual  exigirá  pouco  investimento  público  o  que  trará  enormes  benefícios  à  cidade  nessa
retomada da economia pós Pandemia.
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