
1
 Folha n o  0—i  h proc.

n.o	 —IS' 	 de 199 9 

8/94 j__2003 - PR
PROJETO DE RESOLUÇA	 03-00

ILIDO HOJE 07
DEZ 1994ÀS C OMISSÕS DE:

.....a;t49.-.). ... ..... P. ....... ..... ..... . 9. . . ,A .....

	

I . "fr„ r /--e e..rc- 4--4-r..	 PdY3fi-c c,4 ..	 .
, .. 5.7-4-n1 430.‘, 041001 - . ?fr.!..7.3.-. ..... '?.,,-

;

I ......f2- , n N. e t  At 0-.À.:-À  fi- 0-~-r.,....4.

• • • •

Autoriza a doaçao de
jornais velhos, aparas
de papel e retalhos ou
resíduos de materiais
inservíveis.

11, A Câmara Municipal de S ao Paulo RESOLVE:
Art. 12 - Fica autorizada a doa 9mo às entidades, cujas

atividades sejam voltadas à prevenç'ão da AIDS ou ao atendimento aos
portadores do vírus HIV e dos doentes de AIDS, de jornais velhos,
aparas de papel e retalhos ou resíduos de outros materiais, quando
inservíveis.g 12 - Para receber a doação, as entidades referidas no
"caput" deste artigo, dever'áo oficiar o Departamento de Serviçosgerais desta CAffiFtra Municipal, apresentando diploma de utilidade
pública municipal e/ou estadual e/ou federal e cópia de seus
estatutos.

@ 22 - A Câmara providenciará um cadastro das entidades
interessadas e que poderão receber a doação, dividindo igualmente

411, entre as requerentes o material a ser doado.
@ 32 - Caberá às entidades cadastradas a retirada periódica

dos materiais doados.

Art.. 22 - Este projeto de resoluç ao entrará em vigor na
data de sua publicac'ão revogadas as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

O presente de projeto de resoluç ao objetiva a doação de
jornais velhos e aparas de papel, retalhos ou resíduos de material
inservível às entidades que promovem atividades no sentido de prevenir
a propaga 	 da AIDS e atender os portadores do virus HIV e doentes de
AIDS.

Essas	 entidades	 enfrentam	 enormes	 dificuldades
lepespecialmente a falta de recursos financeiros.

Com a doaçao proposta essas entidades poderão ter uma
fonte de arrecadação constante promovendo a venda desses materiais.

Por se tratar de proposição de lar go alcançe social
esperamos a aprovação desse E. Plenário.

Sala de Sesstes, 01 de dezembro de 1994
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