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PROJETO DE LEI 01-00028/2017 da Vereadora Janaína Lima (NOVO) 
"DISPÕES SOBRE A REVOGAÇÃO NA ÍNTEGRA DAS LEIS MUNICIPAIS QUE 

ESPECIFICA 

Art. 1º - Ficam revogadas na íntegra as Leis Municipais abaixo especificadas: 

I - Lei Municipal n° 11.840, de 28 de junho de 1995, que institui a carteira especial para 
obesos; 

II - Lei Municipal 13.112, de 14 de março de 2001, que dispõe sobre a afixação de 
tabela demonstrativa dos tamanhos mínimos dos peixes destinados ao comércio nos 
estabelecimentos e bancas de feiras que comercializem o produto; 

III - Lei Municipal 13.440, de 14 de outubro de 2002, que proíbe o uso de aparelhos de 
telefonia celular nos postos de gasolina, e dá outras providências; 

IV - Lei Municipal n° 13.997, de 10 de junho de 2005, que dispões sobre o combate ao 
vício do jogo na cidade de São Paulo, e dá outras providências; 

V - Lei Municipal n° 14.065, de 14 de outubro de 2005, que dispõe sobre a 
comercialização de orquídeas e bromélias no município de São Paulo e dá outras providências; 

VI - Lei Municipal n° 16.382, de 1o de fevereiro de 2016, que obriga o uso de capacete 
como equipamento de segurança para a prática de skate, nas áreas destinadas ao esporte 
situadas dentro do Parque da Independência, no Município de São Paulo e dá outras 
providências. 

VII - Lei Municipal n° 16.586, de 09 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de ganchos tipo cabide ou suportes em todas as instalações sanitárias de 
estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços, locais de culto religioso e repartições 
públicas, no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras providências; 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2017. Às Comissões Competentes" 
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