
 

 
GABINETE VEREADOR VINICIUS CASTELLO 

 

 
 

 

EMENDA SUPRESSIVA Nº _____/2021 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 

14/2022  

 

 

SUPRIME PARTE DO ARTIGO 6º DO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº. 

14/2022, QUE DISPÕE SOBRE O 

AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS 

AGENTES DO SETOR CULTURAL E 

DOS CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVES E AMBULANTES NO 

MUNICÍPIO DE OLINDA.  

 

 

 

 

Suprime parte do art. 6º do projeto de Lei Ordinária 14/2022, que passa a ter a 

seguinte redação:  

 

 

Art. 6º Os ambulantes devidamente cadastrados, que comprovadamente trabalharam 

na referida atividade no Carnaval de Olinda em 2020, farão jus ao auxílio emergencial 

cujo valor será definido no ato da regulamentação desta lei.  
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JUSTIFICATIVA 

 

A emenda supressiva visa sanar erro cometido pelo Poder Executivo na disposição 

dos requisitos para o acesso ao Auxílio Emergencial pelos ambulantes, uma vez que 

não houve no ano de 2021 pela Lei 6.145 de 2021 a garantia ao Auxílio Emergencial 

para os ambulantes.  

A Lei 6.154/21 que dispôs sobre o auxílio emergencial foi destinada exclusivamente 

para os agentes da cultura e dos catadores de materiais recicláveis não constando os 

ambulantes no seu texto.  

Outro trecho que necessita ser suprimido é a necessidade de ser residente em Olinda, 

pois a secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano possui cadastro atualizado dos 

ambulantes que trabalharam no carnaval de 2020, inclusive com distribuição de 

auxílio financeiro através de emenda parlamentar das Junta que atenderam mais de 

400 ambulantes.  

A permanência deste requisito para a classe dos ambulantes, seria restringir para 

ambulantes que moram aos redores de Olinda mas que se beneficiam diretamente 

do Carnaval de Olinda e que estão devidamente cadastrados na secretaria de Meio 

Ambiente e Controle Urbano.  

Desta forma, diante do erro material do projeto de Lei, e o requisito acarretaria a 

exclusão de todos os ambulantes ao auxílio emergencial, solicitamos a modificação 

do texto e a aprovação da presente emenda supressiva.  

Plenário da Câmara Municipal de Olinda, 16 de fevereiro de 2022 
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Vinicius Castello  
(VINICIUS CASTELLO) 

Vereador 
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