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Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Éperda ao projeto delei 46/2021 do Prefeito Municipal e acrescenta o Parágrafo Únicoao artigo
. que passa a vigorar com a seguinte redação:

e UMÊSSIS

Único: As garantias e objetivos previstos no capas deste artigo consistem em assegurar
: mais vulneráveis:

gurança alimentar e nutricional;
ndo ao suprimento d necessidades hásicas:

; sessões, ilde março de 2021.



JUSTIFICATIVA

O PL Nº 46/2021 é de extrema importância para os municipes de Ribeirão Preto e em
especial para as famílias de baixa renda que pioraram sua condição de vida durante a

pandemia do Novo Coronavírus. A emenda proposta ao Projeto de Lei Nº 46/2021, de autoria
do coletivo Ramon Todas as Vozes, visa adicionar informações à proposição legal. De acordo
com o artigo 4º do PL Nº 46/2021 as garantias e objetivos necessitam de adições informativas

no sentido de aprimorar conceitos e orientar uma futura política pública.

4º - O beneficio prestado em virtude da presente Lei
constitui-se em provisão suplementar e provisória para garantir os
meios necessários & sobrevivência da familia e do indivíduo, com
o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia
familiar e pessoal, que tenham sido agravados pela pandemia
causada pela Covid-l9 e de diminuir a condição de
vulnerabilidade social.

Ao tornar materializado, em forma de Lei, os objetivos e garantias previstas no Art.
4º. do PL Nº 462021, a importância do PL ficará mais evidente. As questões de que trata a
Emenda estão relacionadas com o Artigo 4º quando são pontuados que os objetivos e
garantias, que consistem em assegurar às famílias que receberão a Renda Básica
Emergencial, devem ser analisados à luz dos direitos fundamentais da pessoa humana.

Por essas razões, o teor da emenda vai no sentido de pontuar que as garantias é
objetivos do Artigo 4º do PL Nº 46/2021 devem se orientar através dos direitos: 1 - o direito à

segurança alimentar e nutricional; IH - o direito à renda, visando ao suprimento das
necessidades básicas; III - o direito de escolha dos bens que mais necessitar, de acordo com o

perfil familiar. Como já comentado, a emenda visa acrescer informações a essa importante
propositura legal, sem que haja alteração do mérito da matéria.

Sem mais, parabenizamos o mandato responsável pela proposição legal

(4Sala das Sessões L “, de Março de 2021
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