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Autoriza ,a doação de
jomaisi - velhos,
aparas de papel e
retalhos ou resíduos
de	 materiais
inservíveis.

A Câmara Municipal de São Paulo decreta:

Art. l° - Fica o Executivo autorizado a doar
jornais velhos, aparas de papel e retalhos ou resíduos de outros
materiais, quando inservíveis para entidades, cujas atividades
sejam voltadas à prevenção da AIDS ou ao atendimento dos
doentes e portadores do vírus HM

Art. 20 - Para receber a doação, as entidades
deverão ser previamente cadastradas no órgão competente da
Prefeitura do Município de São Paulo.

Parágrafo Único: Para o cadastramento será
necessário, no mínimo a apresentação de estatutos e diploma de
utilidade pública.

Art. 3° - O Executivo regulamentará a presente
lei no prazo de 30 dias.

Art. 40 - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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VEREADOR '!TALO CARDOS

JUSTIFICATIVA

O presente projeto visa autorizar o Executivo a
doar jornais velhos, aparas de papel e retalhos e resíduos de
materiais inservíveis para entidades que tem por finalidade a
prevenção da AIDS e o atendimento aos doentes e portadores do
vírus HW.

Trata-se de medida simples, porém de alto
alcance social, pois é notório que essas entidades, além de
enfrentar inúmeras dificuldades, tem ainda que lutar por recursos
financeiros. Por outro lado a Municipalidade estará contribuindo

11 com esses entidades apenas com a doação de parte de seus
materiais inservíveis, atualmente, nos termos do Decreto 34.127
de 27 de abril de 1994, doados, preferencialmente ao Centro de
Apoio Social e Atendimento do Município de São Paulo - C.A.S.A.

Com a renda obtida com a venda dos materiais
a serem doados, essas entidades poderão contar com um recurso
mensal, que poderá ser aplicado na prevenção e atendimento aos
aidéticos.

Com o exposto espera o apoio dos demais
desta Casa.

Sala de Sessões, 01 de dezembro de 1994




