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(Apresentadas durante a 286ª SE, de 22 de outubro de 2020, sem obter o número
regimental de assinaturas de apoiamento)

EMENDA nº __ AO PROJETO DE LEI Nº 620/2016

"Pelo presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro a
inclusão do seguinte § 6º ao art. 4º do projeto de lei nº 620/2016.

"Art. 4º [...]

§ 6º Fica o Poder Executivo obrigado a desenvolver politicas e programas específicos
com o objetivo de que o benefício criado por esta Lei alcance efetivamente a população em
situação de rua.

[...]"

Sala das Sessões,

CELSO GIANNAZI

Vereador"

EMENDA nº __ AO PROJETO DE LEI Nº 620/2016

"Pelo presente e na forma do art.  271 do Regimento Interno desta Casa,  indico a
presente emenda modificativa que dá novas redações ao inciso I do art. 3º, ao caput e ao § 2º,
ambos, do art. 4º e ao caput do art. 5º propostos pelo projeto de lei nº 620/2016.

"Art. 3º [...]

I - aos beneficiários do Cadastro Único, instituído pelo Decreto Federal nº 6.135, de 26
de junho de 2007;

[...]

Art. 4º A Renda Básica Emergencial consistirá em beneficio de complementação de
renda no valor de R$ 100,00 (cem reais), pagos por cada individuo que componha o respectivo
grupo familiar.

[...]

§2º O valor da complementação de renda de que trata o caput deste artigo fica limitado
a 04 (quatro) membros por grupo familiar.

[...]

Art. 5º Caso seja prorrogado o prazo de estado de calamidade pública reconhecido
para  o  Município  de  São  Paulo  no  Decreto  Legislativo  2.494,  de  30  de  março  de  2020,
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mediante ato especifico do Poder Executivo, a concessão e o pagamento do beneficio de que
trata esta lei deverão ser prorrogados.

[...]"

Sala das Sessões,

CELSO GIANNAZI

Vereador"

EMENDA nº __ AO PROJETO DE LEI Nº 620/2016

"Pelo presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro a
inclusão dos Incisos III a VI ao art. 3º do projeto de lei nº 620/2016.

“Art. 3º [...]

III - aos servidores públicos ativos e efetivos, admitidos ou contratados, dos Quadros
da Saúde,  dos Agentes Vistores,  da Guarda  Civil  Metropolitana,  da Administração  Pública
Municipal, do Pessoal de Nível Básico e do Pessoal de Nível Médio da Administração Direta e
de servidores e empregados públicos dos Quadros de Pessoal da Autoridade Municipal  de
Limpeza Urbana e do Serviço Funerário:

IV  -  aos  operadores  do  sistema  de  transporte  coletivo  privado  de  escolares,  nas
modalidades Transporte Escolar Gratuito (TEG) e Transporte Escolar Privado:

V  -  aos  trabalhadores  do  setor  cultural,  assim  entendido  toda  e  qualquer  pessoa
inserida  na  cadeia  produtiva  da  cultura,  que  adquire  sua  renda  através  de  trabalhos
desempenhados no setor, sejam eles de produção, promoção, técnica e atuação em qualquer
érea cultural ou linguagem artística, e todo aquele que fomenta, produz e pertence a cultura
popular brasileira, afro-brasileira e indígena;

VI -  aos estudantes e aos professores da rede pública municipal,  direta e indireta,
auxiliares  técnicos  de  educação,  agentes  escolares,  diretores  das  escolas,  assistentes  de
direção, coordenadores pedagógicos, supervisores escolares e gestores."

Sala das Sessões,

CELSO GIANNAZI

Vereador"

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/10/2020, p. 102

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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