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REQUERIMENTO N°097/2021, DE 24 DE MARÇO DE 2021. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE, 
Excelentíssimos (as) Senhores (as) Vereadores e Vereadoras. 

SITUAÇÃO 
APROVADO 

EJA PROVADO  C, 
EMENDA 
REJEITADO 

?(!  ()3IdL 

Requerimento para que a Prefeitura Municipal, através 
da Secretaria de Turismo e Cultura, utilize a estrutura da 
Biblioteca Municipal e seus funcionários para auxiliar no 
processo de cadastramento dos profissionais de bares e 
restaurantes da cidade para recebimento do auxílio 
financeiro a ser pago pelo Governo do Estado. 

No dia 29 de Março deste ano o Governo do Estado irá disponibilizar plataforma 
digital para inscrição de trabalhadores do setor de bares e restaurantes com direito 
a receber o auxílio financeiro de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Vão ter direito ao valor os trabalhadores do segmento de alimentação fora do lar, 
como garçons e cozinheiros que ficaram desempregados durante o lockdown. O 
benefício será pago em duas parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Assim, pensando em otimizar o processo de cadastramento, bem como, auxiliar 
aquelas pessoas com dificuldades ao acesso das plataformas digitais, requeremos 
que o Executivo Municipal disponibilize a estrutura da Biblioteca Municipal Manoel 
Nicodemos de Araújo e seus funcionários para auxiliar os profissionais de bares e 
restaurantes neste processo de cadastramento. 

Após o exposto, REQUEIRO à Douto Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na 
forma regimental, que se digne em oficiar a Prefeitura Municipal de Acaraú, 
encaminhando o presente requerimento, solicitando a disponibilização da estrutura 
da Biblioteca Municipal Manoel Nicodemos de Araújo e de seus funcionários para 
auxiliar no processo de cadastramento dos profissionais de bares e restaurantes 
para recebimento de auxílio financeiro a ser pago pelo Governo do Estado. 

Termos em que, 

P. Deferimento. 
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