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                  Vem a esta Comissão, para parecer, projeto de lei, da Vereadora Laura Sito, que pretende instituir
o Programa de Renda Básica de Cidadania e de Renda Básica Emergencial no Município de Porto
Alegre, que constituirá o direito à segurança de renda, por meio de benefício monetário.

                  Na justificativa do supracitado projeto de lei é apontado que o programa é voltado à proteção
contra crises econômicas e sanitárias no Município, instituindo uma política universal de renda básica. Diz
que “Infelizmente, a situação de Porto Alegre, ainda antes da pandemia, já vinha agravando seus indicativos
de exclusão social, pobreza, extrema pobreza e fome. Perdemos 31 mil postos de trabalho formais entre 2016
e 2018, sendo que 18% (dezoito por cento) dos desempregados buscam trabalho continuamente há mais de 2
anos. E, em paralelo, os investimentos públicos em assistência social se reduziram drasticamente, o
Programa Bolsa Família, que atendia 57.309 famílias em 2016, foi reduzido para 41.557 no início da
pandemia, em março de 2020. São quase 16 mil famílias, cerca de 35 mil pessoas pobres e extremamente
pobres, que deixaram de ter o suporte do Estado através da nossa principal política de transferência de
renda”.

                 O Projeto, instado na Procuradoria desta casa legislativo, teve parecer que indica que “não se pode
falar em inconstitucionalidade manifesta que impeça, nesta fase inicial, a sua tramitação ou que atraia a
incidência do art. 19, inc. II, alínea “j” do Regimento Interno.” Entretanto, de forma não unânime, a
Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
do Projeto.

                Havendo, portanto, a contradição jurídica, considerando o parecer técnico jurídico da procuradoria
da casa, bem como o parecer aprovado na comissão temática, creio que o debate seja concluído no plenário
desta Câmara. Restando, assim, a análise de mérito nesta comissão de Economia e Finança.

               Assim, temos que este projeto é extremamente meritoso, em qualquer momento, quanto mais no
delicado momento de pandemia mundial que devastou a economia mundial, restando graves situações de
desigualdade, trazendo miséria e fome. Ainda mais, considerando políticas publicas extremamente
equivocadas, no governo Federal, que aumentaram a crise no Brasil, e por consequência, em Porto Alegre.

               A Fome voltou a ser uma realidade no Brasil, vemos como nunca, pessoas em situação de rua, a
falta de alimentos em quantidade e qualidade nutricional suficientes pode acarretar em danos neurológicos,
problemas de saúde mental, queda no rendimento escolar, diabetes, obesidade, hipertensão e maior
vulnerabilidade a doenças infecciosas como a covid-19.

             O direito à alimentação e à proteção contra a fome é há muito tempo reconhecido em acordos
internacionais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas estabelece a segurança
alimentar entre os direitos humanos fundamentais.

             A autora do projeto apresenta que a crise sanitária e econômica provocada pela pandemia do
COVID-19 fez com que a situação social se agravasse muito. Os microdados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) para a Região Metropolitana de Porto Alegre nos dão a dimensão do
problema. Com o fim do auxílio emergencial, 337 mil pessoas caíram na pobreza (aumento de 74%) e 220



mil pessoas caíram na extrema pobreza (aumento de 280%). O que nos trouxe a uma verdadeira catástrofe
social.

           A defesa a uma renda básica é uma defesa à vida, razão pela qual, sou favorável à aprovação do
presente projeto de lei.
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CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto.

 

  Vereadora Mauro Zacher – Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Mari Pimentel – Vice-Presidente: Não votou

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Bruna Rodrigues: FAVORÁVEL

  Vereador Moisés Barboza: Não votou
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