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Estaío le Sao cPaufo

Mairiporã, I4 de agosto de 201 8

Nobres Pares.

ce Presidente

Apresento à consideração dos nobres colegas, o incluso projeto de lei, que Dispõe sobre
o uso de álcool em gel em agências bancdrias e dó outras providências, para apreciação e

posterior deliberação de vossas excelências.

Na certeza de poder contar com a imprescindível atenção e colaboração de todos.
subscrevo-me.

Atenciosâmente-

o IAS BARBOS.A.

Em t nY
Vereadorl o Secretário
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As Suas Excelências os Senhores,

VEREADOR.ES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

LIDiOEM RBUNIÃC

Z!-l-s)Ê,lJ_8,_-

GV,DLP.MIMC

Câ.mara fuÍunicipat [e gufarrryorã

,Mairiporâ
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Senhor Presidente.

A presente propositura tem a finalidade de prevenir doenças contagiosas que podem

ser transmitidas através de contato direto. Doenças como hepatite A, gastroenterites,

salmonela, escabiose, bronquiolite, gripe, conjuntivite são alguns exemplos dessas doenças.

A higienização das mãos com álcool em gel reduziú o contágio dessas doenças.

Um dos locais de maior utilização das mãos sem a devida higienização são os caixas

eletrônicos que possuem uma grande quantidade de bactérias, inclusive a streptococcus
pyogenes causadora da faringite bacteriana, que em casos raros e graves podem causar

choque séptico.

O infectologista Arthur Timerman, (em artigo publicado na Folha de São Paulo em
2016) Chefe do Serviço de Controle Hospitalar do Hospital Edmundo Vasconcelos (SP),

explica que as mãos são os principais veículos na transmissão das bactérias que estão no meio
ambiente e que a higienização com álcool em gel, pode eliminar 99%o desses germes.

Devido a relevância na saúde pública, peço aos nobres pares o apoio para que prospere

essa propositura.

Plenário "27 de Maryo" , l4 de agosto de 201 8.

RI ARDO S S BARBOSA

eador l' Secretário

GV,DLP.MIMC

EXPOSICÃO DE MOTIVOS
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Câmora
lEstaío íe Sõo cPoub

Dispõe sobre o uso de álcool em gel em

agências bancárias, e dá outras
providências.

(Autor: Vereador 1o Secretário Ricardo Messias Barbosa)

A CAMAR-A, MUNICIPAL DE MAIRIPORA APROVA:

Art 1' Determina que as agências bancárias em seu setor de caixas eletrônicos
deixem à disposição, álcool em gel para os usuiirios.

ÂÍ. 2o Poderá o Poder Executivo regulamentar por decreto a forma e o valor das
sanções a serem aplicadas, em caso de descumprimento da presente lei.

Art. 3" As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

AÍ. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Plenârio "27 de Março", l4 de agosto de 2018.

fuí.unicip o t [e gvlorrry orã

RI ES S BARBOSA

Vereador 1o Secretário

GV/DLP.MIMC

PROJETO DE LEI Y I,16 DE 2OT8
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Câ.mara gulunicipot [e %arnporã
Estaío [e São cPaufo

Parecer ao Projeto de Lei n" 146/2018, dispõe sobre o uso de álcool gel em agências
banciírias e dá outras providências.

I _ RELATORIO

O Executivo Municipal propõe a matéria em tela
dispondo sobre o uso do álcool gel em agências bancárias do município.

constitucionar, podendo 
" 
,"ot r1!1'.,"",1i",'ü:1T," #fl"" oi'L%nl'3iT"'J#,,"1

por isso pode o vereador propor a presente matéria.

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão qualquer
óbice às normas legais, que disciplinam o objeto da propositura.

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e lógico

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela sua
constitucionalidade e legalidade.

E o meu parecer

Plenário "27 de ",21 d ag sto de 2018.

An ada

/Aâbs

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA. LEGISLACÃO E REDACÃO

II- VOTO DO RELATOR

a mesma se encontra perfeita.
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coMrssÃo prnM.q.NrNrr ne Jusrrcn. r-Bcrsr-A,cÃo E Re'nlcÃo

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 21 de agosto
de 2018, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela
aprovação do Projeto de Lei n' 14612018. Quanto ao mérito cabe aos Seúores
Vereadores a decisão final. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente
Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes os Senhores
Vereadores: Antonio Aparecido Barbosa da Silva, Manoel fucardo Ruiz e Valdeci
Femandes

Plenário "27 de ,21 de agosto de 2018
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Ç.sta[o fe Sao Qanlo
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Alexandre dos Santos PPS ).
Antonio Aparecido Barbosa da Silva PSDB Y
Carlos Augusto Forti PTB r
Cíc€Ío Pereim dos Santos PSC x
Doriedson Antonio da Silva Freitas REDE {
Ncardo Vieira da Silva PSDB .x
Juvenildo de Oliveira Dantas PV X
Marcio Alexandre Emidio de Oliveira PSD Y
Marco Antonio Ribeiro Santos PSDB É
Manoel Ricardo Ruiz PSD
Ricardo Messias Barbosa PSDB V
Valdeci Femandes PV Y
Wilson Rogerio Rondina PSC X
TOTAL Ir (-\4
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Oficio n" 398/2018

Mairiporã, 22 de agosto de 2018.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 24' Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N' 14612018, qte Dispõe sobre o uso de álcool em gel em agências bancárias e dá
outras providências.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente Lei, dentro do prazo

legal, transmitimos-lhe, cópia autêntica do mencionado Projeto.

Respeitosamente,

I,IAR O SANTOS

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura Mun icipal de Mairiporâ
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AUTOGRA.FO DO PROJETO DE LEI N"T46 DE 2018

Dispõe sobre o uso de álcool em gel em

agências bancárias, e dá outras
providências.

(Autor: Vereador l" Secretário Ricardo Messias Barbosa)

A C-{]I-{RA \IL\ICIPAT, I)E \IAIRIPORA APRO\'OU:

Art l" Determina que as agências bancárias em seu setor de caixas eletrônicos

deixem à disposição, álcool em gel para os usuários.

Art.2' Poderá o Poder Executivo regulamentar por decreto a forma e o valor das

sanções a serem aplicadas, em caso de descumprimento da presente lei.

Art. 3" As despesas decorrentes da execução desta Iei correrão por conta das dotações

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Plenário "27 de Março", 22 de agosto de 201 8.
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P8.E,f".EITUBÂ MUNICIPÀI EE MJLIRIPORÃ
ESTÁDO DE SÃO PÁULO

Ofício n" 047 /2018

Mairiporã, 13 de setembro de 201 8.

Seúor Presidente,

Por ordem do Seúor Prefeito Municipal,

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, encamiúamos a Vossa Excelência cópia das

Leis nos 3.780,3.781,3.782 e 3.78312018, para constar dos arquivos dessa digna Casa

de Leis.

Atenciosamente,

FABIANA BRAND o CAMPOS
Diretora Administrativa

A Sua Excelência MARCO ANTONIO RIBEIRO SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã
Mairiporã - SP.

Daniela lslativo0ficial Leg
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