
PROJETO DE LEI 01-0589/2008 dos Vereadores Claudio Prado (PDT) e Jose 
Police Neto (PSD) 
        “Altera a redação do § 1º do artigo 1º da Lei nº 11.545, de 7 de junho de 1994, 
com a redação dada pela Lei nº 14.573, de 25 de outubro de 2007, e dá outras 
providências. 
        A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
        Art. 1º - O § 1º do artigo do artigo 1º da Lei nº 11.545, de 7 de junho de 1994, 
com a redação dada pela Lei nº 14.573, de 25 de outubro de 2007, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
        “Art. 1º. (...) 
        § 1º. Nos hospitais, velórios, dependências de repartições públicas municipais e 
restaurantes será permitido o uso, desde que os referidos aparelhos sejam dotados de 
sinal de recepção de chamada tipo “vibratório”. 
        § 2º. (...) 
        § 3º. (...) 
        Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
        Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
        Sala das Sessões,   Às Comissões competentes” 
 
 
 
Requerimento RDS 13-0138/2013 altera os autores desse projeto. 
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