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PROJETO DE LEI N°              /2020

"Dispõe sobre a distribuição  gratuita de

sabonete  líquido,  álcool  gel  e  máscara
descariáv®l   em   unidades   básicas   de
saúde (UBS) e dá outras providências"

A  CÂIVIARA  MUNICIPAL  DE  SANTARÉIVI  FAZ  SABER  QUE  APROVOU  A
SEGUINTE PROPOSTA DE LEI:

Art.1°  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  adotar  todos  os  procedimentos
sanitários e de cuidados para evitar a proliferação de COVID-19 na Cidade.

Art.2`'   FJara   cumprimento   do   disposto   nesta   Lei,    =!everão   ser   distribuídos
sabonet3  iíquido,  álcool  gel  e  máscara  descartável  nas  unidade  básicas  de
saúde em quantidade que atenda a demanda da localidade de cada UBS.

Art.3°   Ficam os órgãos responsáveis e competentes pela compra de cada Ítem,
a tabelar os  preços dos  produtos  essenciais  à  prevenção  ao  Covld-19  como
sabcne`=e líquic:o,  álcool gel,  máscara c§escartável e outros,  para que não haja a
compra de produtos com preç®s abusivos.

Art.4°    Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala  daL`  Sessões,  Plenário v:la  Câmara  Municipal  de  Santarém,  24 de  JUNHO
de 2020. •#
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JUSTIFICATIVA

Senhora e Senhores Vereadores, 0 procedimento de quarentena é muito
importante para evitar a proliferação do COVID19,  porém não é a única medida
a ser at=otada r)elos GovernGs. Equipamentos de  hgie-m= e proteção são itens de
grande importância ao combate dessa pandemia.

A   Organização   Mundial   de   Saúde   tem   exigido   empenho   total   dos
governantes  de  todo  o  mundo  para  evitar  uma  catástrofe  mundial.  Além  dos
investimentos  na  saúde  na  criação  de  leitos,  contrat.ação  de  profissionais  e
medicações para os hospitais é preciso investir pesado na prevenção, para que
assim,  menos pessoas adquiram o vírLis.

Um  dos  meios  mais  democráticos  é  a  distribuição  gratuita  de  sabonete
líquido.  álcool gel  e máscara  descartável  na  rede pública de saúde,  essa ação
irá gara.íitir proteção a toda a população evitando o contágio por falta de higiene.

Diante do exposto e da gravidade da situação de calamidade é necessária
a aprovação desta propositura,  com extrema  urgência,  uma vez que esta casa
pode e c!eve agir para conter essa pandemia em nossa cidade. Para tanto coloco
este projeto à apreciação dos nobres pares."

::.;éÂ]Íj  das  Sessões,  P]enário  da  Câmara  Municipal  de  Santarém,  24  de
JUNHC üe 202.3.
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