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PARECER Nº Pªiºl

REF.: PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGANICANº 02/2009

AUTORIA: ALESSANDRO MARACA e outros

ASSUNTO: DA NOVA REDAÇAO AO "CAPUT" DO ARTIGOI4º, INCLUI INCISO XXXI NOMESMO ARTIGO DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO (PRINCIPIO DO DESENVOLVIMENTO
HUMANO NA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL).

A presente propositura, de iniciativa do autor acima especificado, com
as demais assinaturas exigidas, acresce O princípio do desenvolvimentohumano na redação do
artigo 4º, com sua descrição no inciso XXXI do mesmo artigo.

Referida propositura visa dar mais relevância para os serviços públicos
prestados pela municipalidade, especialmente para que sempre tenham a primazia dO
desenvolvimentohumano como princípio, além de outros.

Tal alteração legislativa coaduna com os princípios constitucionais que
regem a O Estado brasileiro, uma vez que abrange não somente a disponibilidade de serviços

,

públicos, mas sim a necessária eficiência destes serviços, no momento que Obriga que o
desenvolvimento humano seja contemplado por tais serviços. Não apenas no âmbito da
educação das crianças, mas também nos serviços de meio ambiente e serviços sanitários.

Não é por outro motivo que a justificativa faz expressa menção à busca
da melhora do IDH-Índice de Desenvolvimento Humano em nosso município.
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Assim, entende esta relatoria que a proposta em questão dá ainda mais

transparência aos atos praticados pela Administração pública municipal, em especial em suas
escolhas de políticas públicas, sejam elas de Estado ou de Governo, aguardando os votos dos
demais membros desta E. Comissão.

Por estes motivos, concluímos FAVORAVELMENTE à proposta de
emenda à Lei Orgânica do Municipio de Ribeirão Preto.

l

Sala das Comissões, 4 de julho de 2017.
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