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Motéis e drive-ins terão de distribuir preservativos 
 

Lei de iniciativa do deputado estadual Vanderlei Siraque foi promulgada 
no último dia 17 

 
Foi promulgada na quarta-feira (17) a Lei nº 10.931 de iniciativa do deputado estadual 
Vanderlei Siraque (PT) que obriga os motéis, drive-ins e estabelecimentos similares a 
distribuir pelo menos um preservativo masculino ou feminino e materiais educativos sobre 
doenças sexualmente transmissíveis aos usuários. “A cada ano 20 mil pessoas contraem o 
vírus da AIDS no Brasil, este dado é alarmante”, comenta Siraque. 
Os preservativos deverão obedecer as especificações técnicas do Instituto Nacional de 
Metereologia, Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO) e os materiais educativos 
serão elaborados pelos órgãos públicos. 
O descumprimento desta lei implicará em multa no valor de 300 Ufir’s – Unidade de 
Referência Fiscal –, duplicada em caso de reincidência. 
Até o ano passado, o Ministério da Saúde havia notificado 196 mil casos de pessoas com 
AIDS no País. “O fornecimento gratuito de preservativos e a conscientização das pessoas 
através dos folhetos contribuirão significativamente para a redução e o controle das doenças 
sexualmente transmissíveis”, declara Siraque. 
Segundo dados da própria Secretaria de Saúde de São Paulo o número de mortes por AIDS 
pode aumentar. Entre 1996 e 1997 a mortalidade pela doença caiu 24%. Porém, entre 1997 
e 2000, os decréscimos foram de 17%, 7,3% e 1,8%, e a previsão é de que entre o ano 
passado e este não exista mais queda. 
  

 

Vanderlei Siraque recebe homenagem de médicos 
 

O deputado estadual Vanderlei Siraque (PT) recebeu no dia 17 homenagem da 
Associação Paulista de Medicina pela iniciativa do projeto de lei nº 283, transformado na Lei 
nº 10.869/01, que estabelece requisitos para a criação, autorização de funcionamento, 
avaliação e reconhecimento dos cursos de graduação na área da saúde, das Instituições 
Públicas e Privadas de Educação Superior do Estado de São Paulo. 

Todo pedido de criação de cursos de graduação na área da saúde – por 
universidades e demais instituições de educação superior – passam a ser encaminhados ao 
Conselho Estadual de Educação e submetidos à prévia avaliação do Conselho Estadual de 
Saúde.  



Segundo a Lei, as instituições que estiverem em funcionamento também serão 
avaliadas pelos Conselhos. “Caso não estejam de acordo com os critérios estabelecidos e 
esgotado o prazo fixado para o saneamento, haverá reavaliação, que poderá resultar na 
suspensão temporária ou desativação dos cursos autorizados”, afirma Siraque. 

A lei foi promulgada no dia primeiro de agosto deste ano e tem o objetivo de acabar 
com as indústrias de ensino da área da Saúde. 
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