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Dispõe sobre a obrigatoriedade de
afixação de dispensadores de álcoolem
gel nos transportes coletivos do
município

(Autora. Vereadora Leila Aparecida Ravázio)

n cÂmanA MUNrcrpAL DE wtltRtpoÃ ApRovA:

Art. 1o Fica obrigada a empresa detentora da concessão de transporte coletivo

no Município de Mairiporã à afixação de dispensadores de álcoolgelantisséptico modelo

70' nos veículos que realizam os transportes.

Art.2' Os pontos de afixação do dispensador de álcool em gel a que se referem

o art. 1o deverão necessariamente ser instalados proximos às portas de entrada e saída.

Parágrafo único. As disposiçoes contidas no art. 1" se aplicam a ônibus e vans.

Art. 3' O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente lei,

objetivando sua melhor aplicação.

Art. 4o Esta lei entra em vigor apos sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.

Plenário "27 de Março", 29 de março de 2021.
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lEstofo fe São Qaufo

exposrcÃo DE MOTIVOS

Nobres Pares,

Mairiporã é uma cidade geograficamente grande e devido a essa realidade, boa

parte da população acaba tendo que fazer uso do transporte público disponível na

cidade. Em meio à situação pandêmica que a sociedade vive, um dos desafios têm sido

controlar a mobilidade das pessoas, de forma que se cumpra as orientações impostas

pelo estado, para que não hajam aglomerações, situação essa delicada, pois com a

redução dos horários e das linhas, o transporte coletivo acaba tendo por consequência

uma maior concentração de pessoas.

Nós, como legisladores, temos a obrigação de garantir e velar pela boa prestação

dos serviços públicos disponíveis a todos os cidadãos, de forma que se tenha qualidade

positiva, e também a preservação da integridade.

A proposta desse projeto de lei é garantir que a operadora de transportes fique

responsável em disponibilizar aos seus passageiros, álcool em gel 70o devido à Covid-

19, possibilitando a higienização pessoal e individual das mãos ao entrarem e ao saírem

dos veículos.

A aprovação desse projeto de lei dará à empresa de transportes coletivos o dever

de adequar os veículos ao seu íntegro cumprimento.

Plenário "27 de Março", 29 de março de 2021.

LEI APARECIDA RAVAZIO

Vereadora

GV/SEC-DLP-MIMC
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[\Iairiporã, 29 de março de 2021

Nobres Pares,

Apresento aos nobres edis o presente projeto de lei, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade de afixação de dispensadores de álcool em gel nos transporÍes coletivos

do município, para apreciação e posterior votação.

Atenciosamente,

APARECIDA RAVAZTO

Vereadora

As Suas Excelências os Senhores,

VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TUAIRIPONÃ

SEC.DLP.MIMC
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Assunto

De

Para:

Data

Locamail :: cópia proietos de lei no 20,21 ,22 e 23121

cópia projetos de lei no 20t 21,22 e 23/2L.
< protocolo@mairi pora. sp. leg. br>

Ricardo Messias Barbosa
< ricardobarbosa@mairipora.sp.leg. br>, doriedson anton io da

silva freitas < dori@mai ripora.sp. leg. br>, marcin hoci a serra
< marcin hodaserra@mairipora.sp. le 9.br>, N i I ber Rosem berg
<nilber@mairipora.sp.leg.br>, Eliomar da Silva Olivcira
< el iomarvereador@ma i ripora. sp. leg. br>, Ferna ndo Rach as

Ribeiro <dr.nando@mairipora.sp.leg.br>, Gilberto Tadeu de

Freitas <senseigilberto@mairipora,sp.leg,br>, Jose Correia da

Silva Neto <netobarzil@mairipora.sp.leg.br>, Leila Aparecida
Ravazio < leilaravazio@ mairi pora'sp' leg. br>, ma rcoa nton io

< marcoantonio@mairipora.sp. leg'br> 3 mais".
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lEsto[o [e Sõo Qaufo

COIATSSÃO pnruvraNuNrr UB rUSrrCl r,BCrSr,lCÃO n Rn»lCÃO

Parecer ao Projeto de Lei n' 23t2021, dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de

dispensadores d-e álcool em gel nos transportes coletivos do município'

I - RELATORIO
A vereadora Leila Aparecida Ravázio propõe a matéria

em tela dispondo sobre a obrigatoriedade de afixação de dispensadores de álcool em gel

nos transportes coletivos do município.

II. VOTO DO RELATOR

A proposta encontra amparo legal, regimental e

constitucional, podendo o Poder Legislativo 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

a mesma se encontra Perfeita.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela sua

constitucionalidade e legalidade.

É o meu parecer.

Plenário "27 de março", 5 de abril de202l
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lEsto[o fe São Qaufo
covrrssÃo pnnvr,tNrNrn un .rusrrc.r. r,rcrsr,acÃo e Rnu,tcÃo

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 5 de abril de
2021, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação
do Projeto de Lei n' 23l202L Quanto ao mérito cabe aos Senhorei Vereadores a
decisão final. Não havendo mais nada a ser tratado, enceÍrou-se a presente Ata, que vai
devidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes os Senhores Vereadores:

::::::ii-::1:-:::::'::l:::Tando 
Rachas Ribeiro e Juvenldo de oriveira Dantas

Plenário "27 de março", 5 de abril de202l

Eliomar Oliveira

ernando Rachas Ribeiro
Secretário
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cÂMnnA MUNTcIPAL DE MAlntponÃ

Votaçoes da Sessão

Tipo:
Maioria Simples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Projetos Votados

lnício:
L31041202119:46:07

Votos:
S:11 lN:0 lA:0

Fim:
131041202L 19:46:52

Resultado:
APROVADO

pRorETo DE LEr Ne 23l202r - LETLA ApAREctDA RavÁzto
projeto de lei

Parlamentar Partido Voto

Nilber Partido Liberal (PL) Sim

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sim

Dr Nando Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

Neto Barzil Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

ValdeciAmérica Republicano (REPUBLICAN ) Sim

Sensei Gilberto Democratas (DEM) Sim

Sargento Rubão Partido Liberal (PL) Sim

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Marco Antonio Partido Social Democrático (PSD) Sim

Eliomar Republicano (REPUBLICAN) Sim

Lista de Presença da Sessâo

Nome

Dori

Dr Nando

Eliomar

PaÊido

Rede Sustentabilidade (REDE)

Partido Socialista Brasileiro ( PSB)

Republicano (REPUBLICAN )

Status

Presente

Presente

sense' L41041202I 15:50:32 t3t14
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C â,mara lVí-unictp a [ [e %. airtp orã
lEstafo fe São Qoufo

orícro No 204t2021

Mairiporã, 14 de abril de 2021

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

ExcelentÍssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 11a Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N' 2312021, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de dispensadores
de álcool em gel nos transporfes coletivos do município.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro do
prczo legal, transmitimos-lhe, copia autêntica do mencionado projeto.

Respeitosamente,

M BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
WALID ALI HAMID
Prefeitura Municipal de Mairiporã

SEC.DLP/
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lEstafo [e Sõo Qoufo

AUTOG.RAFO DO PROJETO DE LEt NO 23 DE 2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
afixação de dispensadores de átcootem
gel nos transporÍes coletivos do
município

(Autora: Vereadora Leila Aparecida Ravázio)

n cÂrraanA MUNtctpAL DE MArRtpoÃ epnovou:

Art. í' Fica obrigada a empresa detentora da concessão de transporte coletivo
no Município de Mairiporã à afixação de dispensadores de álcoolgelantisséptico modelo
70" nos veículos que realizam os transportes.

Arl.2' Os pontos de afixação do dispensador de álcool em gel a que se referem
o art. 1o deverão necessariamente ser instalados proximos às portas de entrada e saída.

Parágrafo único. As disposições contidas no art. 1o se aplicam a ônibus e vans.

Art. 3o O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente lei,
objetivando sua melhor aplicação.

Art. 4' Esta lei entra em vigor apos sua publicação, revogadas as disposiçÕes
em contrário.

Plenário "27 de Março", 14 de abril de ZO21 .

MESA D!RETIVA

ME S BARBOSA
P res nte

MARCIO ALEXA
10s

DE OLIVEIRA NTLBER
Sec

SOUZA
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PREFEITURA DE MAIRIPORÃ

Estado de São Poulo

Mairi Maio de 2021

Oficio n" 00812021

Seúor

A Sua

Presidente da Câmara
Mairiporã - SP.

Afonso tutôó ô Frudo

Por ordem do Senhor

cópia da Lei no 4.0aV,
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dessa digna Casa de Leis.
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