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JUSTIFICATIVA - PL 0186/2020

Trata-se de projeto de lei que tem como objetivo estabelecer medidas de proteção à
população paulistana durante o período de enfrentamento da pandemia decorrente do novo
coronavírus. A crise e os perigos decorrentes da pandemia são gravíssimos, e atingirão com
mais severidade as pessoas que hoje estão em maior grau de vulnerabilidade social.

É do conhecimento de todos que a região metropolitana de São Paulo, por ser a área
de  maior  densidade  populacional  da  América  do  Sul  sofrerá  os  maiores  impactos  latino-
americanos da pandemia de coronavírus.  Para minimizar ou mitigar tais calamidades, é de
suma  importância  que  o  Município  de  São  Paulo  tome  todas  as  medidas  possíveis  para
protegera  população,  principalmente  os  mais  vulneráveis,  que  para  além  do  próprio
coronavírus, sofrerão com as medidas de sua contenção.

Também é fato notório que grande parte das ocupações remuneradas na cidade de
São Paulo são de caráter informal, fazendo com que, diante de uma situação como a que
estamos vivendo hoje,  a maior  parte dos trabalhadores fique absolutamente desprotegidos.
Cumpre destacar que conforme diversas previsões científicas, e de acordo com a expectativa
de  nações já  atingidas  ou  atingidas  antes  que  o  Brasil  pela  epidemia  de  coronavírus,  as
calamidades bem como as medidas de contenção do espalhamento do vírus ocorrerão por
meses. E transportando para a realidade social da Capital paulista, não será somente caso
mortalidade e de colapso nos sistema de saúde, mas será caso também de um cenário de
fome.

Para evitar um desastre de proporções maiores,  é importante que o Poder Público
garanta ao menos o fortalecimento de serviços básicos aos mais necessitados bem como uma
parcela  pecuniária  para  garantias  básicas,  como  alimentação  e  medicamentos  aos  mais
vulneráveis.

Ante a relevância da matéria, esperamos a colaboração do Egrégio Plenário para que
este projeto seja aprovado.
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