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Mairiporâ,

ce Presidente

Nobres Pares.

Apresento à consideração dos nobres colegas. o incluso projeto d e lei, que Dispõe sobre
a alteração da Lei Municípal n' 3.782. dc I 0 da sctembro de 201 8, para apreciação e posterior
deliberação de vossas excelênc ias.

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

Atenciosamente.

o Ir. I.r.S BARBOSA

Vereador Presidente

As Suas Excelências os Senhores.
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lEsta[o [e São cPaub

Nobres Pares-

A presente propositura tem a tlnalidade 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 reduzirá o contágio dessas doenças.

Um dos locais de maior utilização das mãos sem a devida higienização são os caixas
eletrônicos que possuem uma grande ouantidade de bactérias, inclusive a streptococcus
pyogenes causadora da faringite bacteriana, que em casos raros I graves podem causar

choque séptico.

O infectologista Arthur Timerrnan. (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% desses germes.

Devido a relevância na saúde púb lica. peço aos nobres pares o apoio para que prospere
essa propositura.

Plenário ''27 de Março", l6 de abril de 2019.

CA OME IAS BARBOSA

Vereador Presidente

GV/M]MC
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PROJETO I)E LEI N'206 DE 2OI9

Dispõe .sobre u ulteroção da Lei Municipal
n" 3.782. de l0 de setembro de 2018.

(Autor: Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa)

A C.4,MARA X{UNICIPAL DE MAIRIPORA APROVA:

Art l' AementadaLei Municipal n'3.782, de l0 de setembro de 2018 passa a ter
a seguinte redação:

"Dispõe sobre o uso de álcool em gel em agências bancárias, restaurantes,

lanchoneles, padarias, supermercados c comércios e geral.

Art.2' O art. l'da Lei Municipal no 3.782. de l0 de setembro de 2018 passa a ter a

seguinte redação:

"Art. l' Determino que as ogências bancárias, reslourantes, lanchonetes, podarias,
supermercados e comércios em gerol deixent à disposição de seus ttswirios, em local de fricil
acesso, álcool em gel. "

Art. 3' As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias. suplementadas. se necessário.

Art. 4' Esta lei entra em vigor trinta dias a partir de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Plenário "27 de Março". l6 de abri de 2019.

MES AS BARBOSAAR

GV/MIM(

Vereador Presidente
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LEI N'3.782, DE IO DE SETEMBRO DE 2OIE

Dispôe sohre o uso de rilcool em gel em

agências hancárias, e dá outrc,s
providêncios.
(hojao de Let a" 11Ç2018 - autoria do
Nobre Vereador Ricardo Messias
Barbosa)

O PREIEITO MUI'ICIPAL DE
MAIRIPORá' Senlrcr AI\{TONIO SI{IGUEYUKI AIACYDA, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art l' Determina que as agências hancfuias
em seu setor de caixas eletónicos deixem à disposição, âcool em gel paÍa os usuií,rios

Aí. 2o Poderá o Poder Executivo
regulamentar por decreto a lomn e o valor das sanções a serem aplicadas, em caso de

descumprimento da presente lei.

Afi. 3o As despesas decorrenres da
execução dcsta lei correrão por conta das dotações orçamentiírias póprias,
suplementadas, se necessário,

Art. 4o Esa lei enlra em vigor na data de

sua publicaçâo, revogadas as disposiçôes em conúário.

Palácio Tibiriçá, l0 de sctembro de 201 8.

ANTONIO EYUKIATÁCYDA
Municipal

IA LEITE
Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e Modemização

FABIANA BRÁNI) POS

1
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Diretora Administrativa

ESÍ-4DO DE SÁO PÁIILO
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11t44t2019 Locamâil :: cópra pÍojetos de lei no 206, 207 208 209 e PLC 16/19

cópia projetos de lei no 2O6, 2O7,2O8,2O9 e PLC L6lL9.
< protocolo@cama ramairipora.sp. gov. br>
alexandre boava < alexandreboava@camaramairipora. sp.gov. br>, Antonao Ap.
Barbosa da Silva <ton he@camaramairipora,sp.gov. br>, carlos augusto forti
< gusto@cama ramairipora.sp. gov, br>, < pastorcicero@camara mairipora.sp. gov, br>,
doriedson antoniô da silva freitas <dori@ca marama iriporã.sp.gôv. br>, professoressio
< prôfessoressio@camaramaaripora,sp,gov. br>, Nil
< vereadornil@camarama iripora,sp.gov. br>, Manoel Ricardo Ruiz
<chinaoruiz@camaramairipora.sp.gov.br>, marcinhodaserra
< marcinhodaserra@camaramairipora,sp,gov.br>, marcoantonio
< ma rcoantonio@camara mairipora.sp. gov, br> 3 mais...
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Assunto

DE

Pa rô

Data

projleicompl6.19.pdf ( 7.0 MB)
prq2o7.19.pdf ( 1.0 MB)
proj208.19. pdf (980 KB)
proj209.19. pdf ( 3.2 MB)
proj206.19. pdf (1.9 MB)

https://webmail-soguro.com,brlcamaramâlripora.sp.gov.br/v2l?_task=mail&-action=prinl&-uid=4078&-mbox=lNBOX.enviâdr6&-extwin=1
111



22t04t2019 CECAN/ Sistema de Consulta Legislat vo

TIPO DO OOCU MENTO PROJETO DE LEI

ASSUNTO Dispõe sobre alteração da Lei no 3.782, de 10 de setembro de 2018.

AUTOR:

DATA t7 /4/20L9 - l2:5 lsrrurçÃo ABERTO

RE M ETE NTE Procuradoria J u rídica
l"

ESTINATARIO
Comissão de lustiça, Legislação e
Redação

DESCRIçAO NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER (Art. 85 e seguintes do RI)
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192.168.1 .49/lêgislalivoweb/tramite.asp?pSelecao=2&pTipoDoc= 1 &plipoDocAux=0&pAno=20'19&pNumero=206&pOrigem=2 1t1

lRicardo N4essias Barbosa
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( 0\IISS.\O PEII}IANENTE DE JUSTICA. t oGrsla.cÃo o nBoacÃo

Parecer ao Projeto de Lei n" 206/2019. clispôe sobre a alteração da Lei Municipal n'3.782, de

l0/09/18.

r - nn,larónro

O Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa propõe a matéria
em tela alterando dispositivos da lei acima mencionada.

II- VOTO DO ITEI,ATOII

Municipar é concorrente, ,"àf;ÍT"rffiJ"i1r::,:fiffifiiXlii.11;i',1x Hl.".:rffi:
encontra amparo legal, regimental e constitucional.

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e lógico a mesma
se encontra perleita.

Diante de
constitucionalidade e legalidade.

todo o exposto. este Relator opina pela sua

E o rleu parecel

Plenririo "27 de março",6 de maio de 2019.
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Não se vislumbra no âmbito desta Comissão qualquer óbice às

normas legais, regimentais e constitucionais que disciplinanr o objeto da propositura.
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coMrssÃo pEnMANENTE DE JUSTICA. t BclslacÃo r RroacÃo

A C'omissão Permanente de Justiça. Legislação e Redaçào em reunião de 6 de maio de 2019,
considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de
Lei n' 20612019. Quanto ao mérito cabe aos Senhores 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: Alexandre dos Santos, Marco Antonio
Ribeiro Santos e Manoel Ricardo Ruiz

Plenário "27 de m

\l :ln0c ulz
Vicc-Pres en te

Mârco Antonio Ribeiro Santos
Secretário

e maio de
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( ) Projeto de Emendaà Lei Orgânica do Município
( ) Projeto de Lei Complementar
(-Q Projeto de Lei Ordinária
( í ) Projero de Decreto Legislarivo

) Projeto de Resolugão

) Substitutivo

) Emenda Aditiva
) Emenda Modificativa
) Emenda Substitutiva

) Emenda Supressiva

) Subemenda

) Redação Final

) Veto

) Parecer Prévio

) Requerimento

) Moção

) Outro

Res ultado da Vo!4q{q

) Aprovado em Regime de

) Aprovado na forma do Substitutivo

) Não alcançou "quorum" para aprovação

) Rejeitado o Veto

) Mantido o Veto

) Outro

) Reieitado
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) Aprovado com Ernendas

) Aprovado em 1" Discussão e Votação
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O bservação:

ÂusenteSim Nâo
Alexandre dos Santos PPS

Antonio o Barbosa da Silva
PTBCarlos A sto Forli

Doriedson Antonio da Silva Freitas REDE

Juvenildo de Oliveira Dantas PV

PSDMarcio Alexandre Emidio de Oliveira
PSDB

Ricardo Messias Barbosa PSDB
Valdeci andes

PSCWilson Ro o Rondina

Plenário'{27 de Março", de .1-,.--<-"? d" a/3
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Câmara fuíunicipaf f,e 9uí-affipora
Esta[o [e Sao Qaufo

Ofício n" 30012019

Mairiporã, 9 de maio de 2019.

Excelentíssimo Seúor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 14' Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO DE LEI
N" 20612019, que Dispõe sobre alteração da Lei no 3.782, de l0 de setembro de 2018.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, denúo do prazo legal,
transmitimoslhe, cópia autêntica do mencionado Projeto.

Respeitosamente,

SSIAS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Seúor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura Municipal de Mairiporã

DLP/
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Câmara gVlunictpat f,e 9Ví-dffipora
Esta{o [e São Qaufo

aurócRlro Do PRoJETo DE t,EI N" 206 DE 2019

Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal
n'3.782, de l0 de setembro de 2018.

(Autor: Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa)

A CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA APROVOU:

Art 1" A ementa da Lei Municipal n'3.782, de 10 de setembro de 2018 passa a ter

a seguinte redação:

"Dispõe sobre o uso de álcool em gel em agências bancárias, restaurantes,

lanchonetes, padarías, supermercados e comércios e geral.

Art.2" O art. l' da Lei Municipal n" 3.782, de 10 de setembro de 2018 passa a ter a

seguinte redação:

"Art. lo Determina que as agências bancárias, restaurantes, lanchonetes, padarias,
supermercados e comércios em geral deixem à disposição de seus usuários, em local defácil
acesso, álcool em gel. "

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

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4" Esta lei entra em vigor trinta dias a partir de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Plenário "27 de Março", 8 de maio de 2019.
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