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PROPOSIÇÃO N° 66/2021 

Espécie: Indicação 

O Vereador-Presidente ANTONIO 
ADRIANO ARAUJO QUEIROZ, no uso de 
suas atribuições legais, vem através do 
presente, solicitar do Exmo. Prefeito 
Municipal de Capistrano, Sr (a). ANTÔNIO 
SOARES SARAIVA JUNIOR, com o aval do 
Plenário Soberano deste Legislativo, a 
criação de Auxílio no valor de R$ 200,00 
(duzentos reais) para os ambulantes, 
feirantes, artesãos e empreendedores do 
município de Capistrano. 

Excelentíssimos Vereadores, 

Com a vontade expressa de atender aos pedidos dos nossos munícipes, venho solicitar 

do Poder Executivo Municipal, a criação de Auxílio no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) 

para os ambulantes, feirantes, artesãos e empreendedores do município de Capistrano. 
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JUSTIFICATIVA 

A grave crise econômica em que o país atravessa por causa da pandemia do Covid-19 

traz grandes transtornos para a população. Nesse sentido, a apresentação da indicação 

solicitando a criação de Auxílio no valor de R$ 200,00 para os ambulantes, feirantes, artesãos 

" e empreendedores do município de Capistrano se faz necessária visando garantir condições 

mínimas de subsistência no período de Calamidade pública. 

A Constituição Federal busca atentamente salvaguardar diversos bens e direitos dos 

indivíduos. Assim, a vida é o bem com maior necessidade de amparo, haja vista que ao 

salvaguardar a vida, o constituinte originário salvaguardou também o trabalho, o alimento, em 

suma uma vida digna, entre outros institutos intimamente ligados a estes. 

Portanto, a presente proposição busca-se demonstrar a necessidade do Trabalho e dos 

alimentos para a mantenç,a de alguns seres humanos, os quais ficariam à mercê de 

experimentar á árdua miséria, caso não estivessem ao seu alcance o instrumento jurídico que 

a viabilizasse a busca por uma vida com o mínimo de dignidade. 

É dever do Estado garantir a todos uma qualidade de vida compatível com a dignidade 

da pessoa humana, assegurando saúde, a alimentação, a habitação, e as atividades 

econômicas. 

Na certeza de apoio e aprovação, aproveito o ensejo para apresentar os meus 

antecipados agradecimentos. 

Plenário da Câmara Municipal de Capistrano, em 27 de Abril de 2021. 
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ANTONIO ADRIANO ARAUJO QUEIROZ 
Vereador-Presidente 
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