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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Camaçari 

Vereador JAMESSOM 

 

INDICAÇÃO N° _______ / 2021 

 

“Indica ao Chefe do Poder Executivo que 

encaminhe à Câmara Projeto de Lei para 

criação do Auxílio Emergencial Municipal.” 

 

O vereador que abaixo subscreve, com base na Lei Orgânica do Município e 
nos termos do Regimento Interno, INDICA ao Chefe do Poder Executivo e 
requer a Vossa Excelência se designe a encaminhar o devido ofício, para que 
este remeta a esta Casa Projeto de Lei que vise criar o Auxílio Emergencial 
Municipal para atender famílias e trabalhadores de baixa renda. 

Sala das Sessões, em 1º de Março de 2021. 

 
 

________________________________ 
VEREADOR JAMESSOM 

Partido Social Liberal - PSL 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente Indicação se faz necessária para que o Chefe do Poder Executivo 
Municipal possa implantar o Auxílio Emergencial Municipal, para fins de 
complementar o valor do auxílio pago pelo Governo Federal neste momento de 
Pandemia, tendo em vista a redução do valor das parcelas pagas no primeiro 
momento da Crise Sanitária vivenciada pela população, considerando o 
Produto Interno Bruto (PIB) de Camaçari, que o coloca em posições de 
destaque, sendo o 1º município do nordeste e o 17º do país no ranking 
nacional. Considerando que em 2020 a arrecadação do Município foi 
aproximadamente, R$ 1,5 bilhão, com superávit de R$ 61 milhões, tendo 
inclusive reduzido suas despesas previstas em aproximadamente R$ 370 
milhões, é possível destinar ao menos 10% (dez por cento) deste superávit 
para distribuição de renda neste momento crítico a população mais vulnerável 
e suscetíveis ao estado de necessidade. Vale a pena lembrar que Camaçari 
teve 108.273 pessoas atendidas pelo Programa Federal. Ou seja, 35,58% de 
nossa população necessitaram receber o Auxílio Emergencial. Com a utilização 
de critérios específicos e da fiscalização do poder público, tal programa 
municipal tende a minimizar os efeitos trágicos da Pandemia na vida de 
milhares de famílias camaçarienses, ajudando a pagar uma conta de energia, 
água ou gás de cozinha, o que já ajudará muito neste momento delicado. 
Conto com a sensibilidade e atenção dos demais vereadores desta Casa 
Legislativa para que seja aprovada tal indicação e o Chefe do Poder Executivo 
possa efetivar a realização desta demanda popular. 

Por isso, peço o apoio de todos os pares para que subscrevam a matéria. 

 

Sala das Sessões, em 1º de Março de 2021. 

 
________________________________ 

VEREADOR JAMESSOM 
Partido Social Liberal – PSL 

 
 

 
 
 
 
 

INDICAÇÃO N° _______/2021 


