
Estado de Sao Paulo

PROJETO DE LEI N° 053 DE 07 DE MAIO DE 2021

“DISPOE SOBRE GARANTIR O ACESSO PARA 
E OUTROS PROFISSIONAIS DEBOYSMOTO

ENTREGA DE ALIMENTOS (DELIVERY, FAST FOOD) 
EM GERAL, EM PORTARIAS DE CONDOMINIOS E 
OUTROS LUGARES QUE EXIJAM ATENDIMENTO POR 

DE CHEGADA OU OUTROS METODOSORDEM 
SIMILARES.”

Art. 1° Os motoboys e profissionais similares, enquanto na 
funcao de entrega de alimentos (sistema delivery), passam a ter prioridade em 
portarias de condominios e outros lugares que exijam atendimento por ordem de 

chegada ou outros metodos afins.

Art. 2° O descumprimento das disposigoes da presente lei sujeita 
o infrator (descrito no artigo 1°) ao pagamento de 02 UFM’S (Unidade fiscal do 

municipio de Cajamar).

Art. 3° O poder executive devera regulamentar esta Lei, para 
sua execugao, definindo na oportunidade o orgao responsavel e asassegurar a 

regras a serem observadas na fiscalizagao.

Art. 4° Os condominios verticals e horizontais do Municipio 
deverao expor placa indicativa da Lei em vigor, em local visivel, proximo a portaria, 
divulgando a obrigatoriedade da prioridade de acesso prevista nesta Lei.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data da sua publicagao
revogadas as disposigoes em contrario.
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JUST1FICATIVA

O coronavirus transformou e ainda esta transformando o dia a dia das pessoas, 
devendo permanecer entre nos por muito tempo. Economia, emprego politica e 
relacoes sociais estao entre os aspectos que vem sofrendo significativas modificagoes

importante que os politicos, representantesAlguns especialistas acreditam 
produtivos e toda a sociedade de um modo geral, comecem a se preparar para essas
mudancas, que ja estao sendo chamadas de nova ordem mundial.

Um dos primeiros impactos sera a diminuigao da renda das pessoas e das
nem sabemos ao certo quando essa pandemia

ser

empresas. Essa perda ja esta presente e ,
estara de fato controlada, ou se podemos dimensionar o prejuizo ja causado.

fontes de renda. UutroAs pessoas precisarao se reinventar e buscar novas 
impacto ja sentido, e o redirecionamento do comercio e industria para as vendas 
virtuais. O servigo home office teve um aumento muito importante e devera cada vez
mais fazer parte da nossa rotina. , *

Cajamar conta hoje com um grande numero de condomimos e o servigo delivery e
bastante solicitado e importante na rotina dos condominos.

A rapida entrega de alimentos garante ao consumidor a qualidade, pois existem 
produtos em que a temperatura e primordial para manter o sabor e o bom deguste do
alimento, assim sendo o prazo e importante.

Por outro lado, os profissionais, motoboys e similares, ganham por entrega e
identificar nas portanas dosmuitas vezes ficam aguardando em fila para se

condominios, aumentando o tempo dispendido para cada entrega, e consequentemente 
acarretando diminuigao do numero de clientes que conseguem atender.

Com a aprovagao do projeto sob analise, o empregador conseguira fazer o 
produto chegar mais rapidamente, garantir um cliente satisfeito e dessa forma manter 
seu estabelecimento em funcionamento.

Por diversas vezes, acompanhamos casos de motoboys, que foram humilnados 
com repercussao nacional. O principal motive e a demora causada pela fila na portana 
do condominio. Podemos acreditar que muitos outros casos similares, de maior ou
menor relevancia, devam ocorrer frequentemente. . ,

Conclui-se, assim, que a pretensao deste projeto de lei, uma vez implantado, e 
uma solugao simples, mas que fara grande diferenga para uma parcela da populagao.

O poder publico precisa se adequar e atualizar seu modo de interagir com as 
demandas atuais, propondo agoes que venham a oferecer solugoes modernas para os 

avizinham e outros que ja nos desafiam. Uma vez identificada a
agao que garanta uma solugao

seu

desafios que se 
necessidade dessa parcela da populagao, urge uma
rapida e eficaz.
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Oficio n° 98 - GP

Cajamar, 19 de maio de 2021.

Senhor Presidente,

Em Cumprimento ao paragrafo 1° do artigo 55, do Regimento 
Interno, encaminhamos a Vossa Excelencia, para exame e parecer, copia autentica do 
Projeto de Lei n° 47/2021; 48/2021; 49/2021; 50/2021; 51/2021; 53/2021; 54/2021 e 
55/2021.

Sem outro motive, aproveitamos a oportunidade para externar 
nossos protestos de estima e considerapao.

r'f

SAULO ANDE IGUES
Presiderv

Excelentissimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CONCEigAO
Presidente da Comissao de Justiga e Redagao
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