
 
NOTA DO PT DE RIBEIRÃO PRETO 

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E EMERGÊNCIA SOCIAL 

Tendo em vista a posição do governo Bolsonaro de buscar tirar mais direitos dos 

trabalhadores aproveitando-se da crise do Coronavírus; 

Tendo em vista a insuficiência das medidas sanitárias e econômicas propostas pelo 

governo Bolsonaro, pelo governo Dória e pelo governo Duarte Nogueira, que, além do 

mais, não contemplou quaisquer políticas públicas para o enfretamento da dimensão 

econômica da crise e de assistência aos mais vulneráveis, o Partido dos Trabalhadores 

de Ribeirão Preto vem propor o seguinte: 

1. Que a Merenda Escolar seja entregue às famílias que estão com as aulas na rede 

municipal de ensino suspensas. Nas próximas compras, utilizar os recursos da 

Merenda Escolar, na modalidade cesta básica e distribuir direto nas residências 

das famílias; 

2. Que a Prefeitura de Ribeirão Preto conceda de forma complementar ao Governo 

Federal a Bolsa Família para as famílias que estão na extrema pobreza, agravada 

agora com o CORONAVIRUS; 

3. Que o poder Executivo decrete a isenção de IPTU às pequenas empresas de 

serviços e comércio como bares, restaurantes e lojas que terão ausência de 

atividade econômica nos meses que durarem a pandemia; 

4. Que seja provisionado emergencialmente verbas suplementares para a Saúde 

para contratar novos profissionais de saúde pública aprovados no concurso 

público já realizado, aumentar o número de locais de exames, novos leitos com 

equipamentos (camas com colchão, respiradores, bombas de infusão, monitores, 

aparelhos de ultrassom e equipamentos de tomografia com impedância) e 

aquisição de medicamentos específicos para prevenção e o tratamento do 

CORONAVIRUS. Distribuir para a população insumos necessários como máscaras, 

álcool gel e sabonetes; 

5. Que sejam ampliados os recursos da Assistência Social, Bolsa Aluguel e Serviços 

de Saúde específicos para a População em Situação de Rua e para mulheres 

vítimas de violência doméstica, neste momento de pandemia e proximidade do 

inverno que agrava o sofrimento; 

6. Distribuição gratuita de botijão de gás para cozimento dos alimentos para famílias 

de baixa renda; 

7. Suspensão imediata das contas de água e luz para as famílias de baixa renda. 

São iniciativas fundamentais que o poder público deve tomar para que a cidade 

proteja a população em geral e, em especial, os mais vulneráveis. 
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